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tanítóskodásának századik évfordulója 295 
Drozdy Gyula: A falu vezetői 609 
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elvei 645 
Zsámboki József: A természeti és gazdasági 

ismeretek anyagának elrendezése és fel-
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Antal Fülöp: A négyzetes oszlop 784 

Bajtárs 131 
Csekő Árpád: A hajcsövesség 819 
Drozdy Gyula: A felszólító és feltételes mód 

írásának gyakorlása 90 
A szarvas és az őz 14 
Az ibolya 173 

— Anyám tyúkja 459 
Határozók a fogalmazványban 946 
Mondatbővítés a megismertetett hatá-
rozókkal 303 

Günther Jolán: Anglia 738 
Gyarmathy Aurél: A közlekedőedények 52 
Hambek Etelka: A magyar állampolgárság 257 
Kaposi Károly: A francia háborúk hatása 

hazánkra ; • 899 
Az újság szerepe a polgári jogok és 
kötelességek tanításában 539 

Kiss Sándor: Éneklőmadaraink védelme — 857 
Körösi Pál Benedek dr.: Hogyan kedveltes-

sük meg a galamb tenyésztést? 212 
Lendvay Béla: Méregetés és számolás a kert-

ben 346 
Molnár Pál: A gőzgépek, a gőzhajó és a 

vasút feltalálása 583 
Pupp Mária Erzsébet: Meseóra az I. osztály-

ban 425 
Szalatsy Richárd: Miért nem süllyed el a 

megrakott hajó? 697 
Törökné Krizsán Emma: Az Olt vidéke . . . . 664 
Vadász Emília: A mezőgazdasági vagyon 

védelme 502 
Varga Béla: A krizantémum 620 

IV. Pedagógiai szeminár ium. 
A pécsi tanítóság pedagógiai szemináriuma 99 
Pedagógiai szeminárium 398 
Pedagógiai szeminárium Dombóváron . . . . . 352 
Pedagógiai szeminárium Hódmezővásár-

helyen .. : ; • 143 
Pedagógiai szemináriumi előadások Fejér 

vármegyében 434 
Pedagógiai szemináriumi előadások Sopron 

vármegyében 398 
Pedagógiai szemináriumi előadások Sopron 

vármegyében 469 
Pedagógiai szeminárium Ózdon 98 
Pedagógiai szeminárium Szegeden 828 

Oldal 
Pedagógiai szemináriumok Zemplénben . . . . 869 
Tanító-nap Szegeden 143 

V. Iskolánkívüli népművelés . 
A Közművelődési Rádió Előadássorozat első 

féléve 382 
A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 

minisztérium Diapozitív-Kölcsönzőjének 
birtokában levő vetíthető (üvegdiapozi-
tív) képsorozatok jegyzéke 781 

Az élet iskolája 256 
Az i f júság iskolánkívüli nevelés-oktatás Bi-

har megyében 819 
Az iskolánkívüli népművelés statisztikai 

eredményei az 1932—33. évben 210 
vitéz Barnabás István dr.: A tudás öt ú j 

mécsese. A göcsei tanyák téli éjszaká-
jában 49 

— — Előadóképzőtanfolyam a zalaegerszegi 
tanítóképzőintézetben 423 

Berki István: Az iskolánkívüli népművelés 
küzdelme az „egyke" ellen ••• • 300 

Beszámoló Pest vármegye hároméves nép-
művelési munkájáról 492 

Felczán József: A somogyi leventék a nép-
művelésben 345 
Diadalt aratott a bécsi nemzetközi nép-
táncbemutatón magyar néptáncunk • • 538 
Hogyan pusztulnak a régi népkönyvtári 
könyvek 130 

Janson Vilmos: Cserkészet és népművelés •• 896 
Kovách Gáspár: A házinyúl 695 
Nevelős Gyula dr.: Imriske, a paraszttehetség 170 

A baranyamegyei népművelési dalos-
verseny és ennek jelentősége 457 

Esés, amely emelkedést jelent . . . ; 855 
Nógrády László dr.: A népművelés xítja . . . . 661 
Oszoly Jolán: A falusi tanítónők munkája a 

népművelés terén 501 
Schöner Ferenc dr.: A magyar jellemképzés-

nek népművelési téren való intézmé-
nyes megszervezése 736 

VI. Az iskolánkívüli népművelés 
mel lékletei . 

Andriska Viktor dr.: A házi légy. (Az 5. sz. 
melléklete.) 

Baleset ellen védekezz! — Az Országos Tár-
sadalombiztosító Intézet Közleménye. 

(A 6. sz. melléklete.) 
vitéz Bodor Aladár: Ma már senkisem élhet 

meg írás-olvasás nélkül. (A 22. sz. mel-
léklete.) 

Faczinek Nándor: A kémek elleni védekezés. 
(A 23. sz. melléklete.) 923 

Perlak ij Lajos: A káromkodás és pletyka. 
(Á 2. sz. melléklete.) 
Az egyke. (A 8. sz. melléklete.) 327 

VII. Ismeretterjesztő. 
A felekezeti tanítók járandóságainak rende-

zése 629 
Az ú j magyar nemzeti múzeum 730 
Benedek Béla: Tanügyi kiállítás Miskolcon 778 
Gauser Rezső: A debreceni gyermekek egész-

ségügyi vizsgálatának eredménye . . . . 343 
Gyulai Aladár: A Balaton és a nagy szünidő 618 
Kilián Zoltán: A természettudományok a rá-

diókban - 580 
Loczka Alajos dr.: Nationalismus. — Inter-

nationalismus 164 
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Oldal 
Majorossá Gusztáv: A tanító iskolánkívüli 

működése 210 
Serényi Antal dr.: A dologi teherjogok és 

azok szerepe a tanügyi jogban 732 
Az uradalmi iskolák 454 

Vajkai Júlia Éva: Háztartási (továbbképző) 
és munkaiskolák együttműködése a 
sziikségtelepeken 854 

VIII. Tudomány, irodalom, művészet . 
A bánya apródjai. (Irta: B. Czeke Vilma.) 140 
A budavári királyi kápolna s a m. kir. ud-

vari és várplébánia története 1916-ig. 
(Irta: Uxa József.) 671 

A debreceni református kollégium. (Irta: 
Nagy Sándor dr.) 392 

A fehér magyar parlagi tyúk tenyésztési és 
termelési adatai. (Irta: Jiakoss László.) 549 

A Földgömb 141 
A gyermektanulmány vázlata. (Irta: Lázár 

Károly.) .. .908 
A gyermekek testének és mozgásának fejlő-

dése. (Irta: Kenyeres Elemér dr.) — 627 
A gyümölcsfagondozás művészete. (Irta: 

Bergendy Szilveszter.) 181 
A katolikus akció szociális gondolatai. (Irta: 

Huszár Károly.) 308 
A kémiai oktatás alapelvei a középfokií isko-

lákban. (Írta: Loczka Alajos dr.) 181 
A magyar dal. (Irta és összeállította: v. Bar-

nabás István.) , . . 309 
A magyar irodalom története. (Irta: Farkas 

Gyula.) 548 
A magyai- népoktatás ú j útjai. ( í r ta: IIlisz-

tek Károly.) ; 140 
A munkaiskola gyakorlati értéke. (Irta: 

Frank Antal dr.) 264 
A neveléstudomány alapvonalai. (Ir ta: Mit-

rovics Gyula.) ^ _ 431 
A nyngdíjnovella és egyéb nyugdíjszabályok. 

(Irta: Büblein Richárd dr.) 430 
A rend könyvei 101 
A régi Makó cserepei. (Irta: Kelemen Ferenc) 466 
A tanítóképzés központja: a tanítónövendék. 

(Irta: Frank Antal dr.) 221 
A tehetségtelen. (Irta: Tóth László.) 23 
A tekintetes vármegye környékéről. (Irta: 

F. Szabó Géza.) 309 
A Természettudományi Közlöny 1000. száma 308 
A pszichológia ás pedagógia ú j útjai. (Irta: 

dr. Málnást Ödön ) 353 
A viharok hazájában. (Irta: Sten Bergman, 

fordította: Cholnoky Béla dr.) 952 
A visszacsatolás könyve. (Irta: Temesy 

Győző.) 62 
Az anyaság története. (Irta: dr. Rapcsányi 

Jakab.) 264 
Az elemi és középfokú oktatás vezér- és se-

gédkönyvei 99 
Az 1935. évi Gyermeknaptár 825 
Az ezüstkócsag. (Irta: Drozdíj Győző.) 140 
Az integritás gondolata a nevelő-tanítói mun-

kában. (Irta és összeállította: Kolum-
bán István.) 221 

Az ősi küldött. (Irta: Tor may Cecilia.) 825 
Az ú j magyar bélyegsorozat nagyjainak élet-

rajzai. (Irta: Sebestyén Erzsébet.) . . . . 139 
Általános gyógypedagógia. (Irta: dr. Tóth 

Zoltán.) 352 
Asszonyoknak üzenem. (Nagy Méda versei.) 220 
,.Autós Peti és barátja, R soffőr." (Hansen if-

júsági regénye, ford.: Nyilas Jenő.) 63 

67. ÉVF. 

Oldal 
Becker Vendel dr.: A magyarság néprajzá-

nak kiépítése 199 
Beszél a tanya. (Irta: Sz. Csorba Tibor.) .. 826 
Békés vármegye népoktatásának története. 

(Irta: Szentkereszty Tivadar.) 24 
Csillagország." ..Ötven piros madár." (Me-

sék—versek, írta: B. Molnár Mária.) . 392 
Dalok az édesanyámról. (Szerzette: Szabó 

Gyula.) 265 
Dénes Szilárd: Tatárok a Szárazvölgyön. 

(Irta: Lőrinczy György.) 625 
Diadalmas szárnyak. (Irta: Italo Balbo, for-

dította: Gáspár Miklós.) 906 
Drozdy Gyula: A fonomimikai módszer Ma-

gyarországon. (Irta: Tomcsányiné Czuk-
rász Róza.) 668 

- A népiskolai testnevelés vezérkönyve. 
(Kmetykó János könyve.) 61 

—• — A magyar tanítóképzés története. (Irta: 
Szakái János.) 865 

Erdélyi emlékek. (Irta: Mátrai Ferenc Béla.) 63 
Erdély vérző kultúrája. (Irta: Urbányi C. 

József.) 908 
.Esthajnali csillag ragyog. (Ir ta: Nagy Fe-

renc.) 953 
Énekszó 101. 549 
Fenyves Pál dr.: Száz esztendő gyermekiro-

dalma 263 
Fizikai gyakorlatok. (írta: dr. Csada Imre.) 22 
.Gödöllő 1933." 100 
Gróf Teleki Sándor. (Irta: Nemes Lipót.) . 864 
Gy. A.: Az időjárás és a mindennapi élet. 

(Irta: dr. Aujeszky Aladár.) 431 
Gyakorlati szociálpolitika. (Irta: dr. Esztegár 

Lajos.) 390 
Gyermekszív rejtelmei. (írta: Florence Mont-

gomery. fordította: Baloghy Mária.) .. 866 
Gyulai Ágost: A kereskedelmi szakoktatás 

szolgálatában. (Irta: Dengl János dr.) 790 
Az ifjúkor lélektana. (Irta Stuhlmann 
Patrik dr.) 864 

— — Az utazási kedv története. (írta: 
Gyömrei Sándor.) 952 
Két füzet az ifjúsági irodalomról. 
(Szondy György dr.: A magyar if jú-
sági irodalom gyermekkora. Szondy 
György dr.: Mit olvasson a gyermek.) 509 

Gyulai Andor: Az iskolás kor egészségügye. 
(Szerkesztette: Darányi Gyula dr.) 220 

Halló, itt London. (Juhász Antal könyve.) 952 
Halmos Péter: Magyar Hazám. (Irta: Dezső 

Lipót.) 21 
Harmadik Nótáskönyv. (Irta: Wesselényi 

István dr.) 348 
Harmónia Sacra. (Szerkesztették Bárdos La-

jos és Kertész Gyida.) 390 
Hazafias színművek szavalókórusra. (Irta: 

Tiboldi József.) 866 
Helyesírási szótár. (Szerkesztette: Horváth 

Endre.) 908 
Hogyan kísérjük a magyar nótát zongorán. 

(Irta: Reichert Ferenc.) 549 
Holdas esték. (Ir ta: Miskolczy Kálmán.) 181 
Hóvirágok. (Merényi Katalin versei.) 310 
Istenek és rabszolgák. (Irta: Erba Odéscalehi 

Sándor.) 354 
J ö j j velünk. (Ir ta: Sugár Béla.) 23 
Jön a Mikulás. ( I r ta : dr. Vladárné Geszner 

Ilona.) 825 
Karácsony estéjén. (Irta: Murgács Kálmán.) 865 
kf.: Az iskolai büntetés hatása. ( I r ta : Erdélyi 

Amália dr.) 222 
(k. L): Magyar Pedagógiai Lexikon 537 
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Oldal 
Koller István: A világnézet kérdése és más 

tanulmányok. (ír ta: Tankó Béla dr.) .. 549 
Könny és mosoly. (írta: Paikovics Jolán.) 23 
Legendás magyar múlt. ( ír ta: Böngérfi 

János.) 465 
Légy az élettársam. (Irta: Uéncsné Boga 

Janka.) - 592 
Lelkipásztor és politika általános egyházi és 

különleges magyar szempontból. ( Ir ta: 
Lacza István dr.) 100 

Lörinczy Szabolcs dr.: Az ifjúsági és gyer-
mekirodalom 218 

— — A háború visszatér. (Irta: Henry Pozzi, 
fordította: Mar jay Frigyes dr.) 824 

Magánjogi alapismeretek. (Irta: Sárffy 
Andor.) 24 

Magyar Akarat! ( ír ta: Szakály Dezső.) . . . . 62 
Magyar Anyák Naptára az 1935. évre 743 
Magyar hazám 221 
Magyar költők anyaszeretete. (írta: Balázs 

Győző.) 222 
Magyar mesék, (összeállította: Baloghy 

Mária.) 866 
Magyarosan 57, 221, 390, 592, 865 
Magyar szonettek s egyéb versek. (írta: Petri 

Mór.) 62 
Majthényi György i f júsági elbeszélései 352 
Mariay Ödön: Magyar őstehetségek 805 
Mariska német képeskönyve. (írta: Hittrich 

Ödön.) 221 
Második nótáskönyv. ( ír ta: Kutor Ferenc.) 744 
Mátyás Géza dr.: Gömbös Gyula élete és poli-

tikája. ( ír ta: Révay József dr.) 138 
Mesedélután. (írta: Victor Gabriella.) 23 
.,Misi kétszer fut." (Mattheus ifjúsági regé-

nye, átdolgozta: Juhász Andor.) 63 
Murgács Kálmán magyar nótái 101 
„Nagy Péntek." (ír ta: Ferdinandyné Lengyel 

Angéla.) 354 
Nyári Iskola. (Nyári taneszköz az elemi is-

kola I—IV. oszt. számára.) 391 
Négyszólamú férfikarok 139 
Olcsó népiskolai vegytani kísérletek. ( í r ta : 

Móczár Miklós.) 865 
Petőfi Dalok 353 
Rajztanmenet a népiskola VII. és VIII . osz-

tálya számára. (Irta: Vedrődi István.) 705 
Baksávyi Mária: A kocsihajtó. (írta: Molli-

náry Gizella.) 743 
Városok városa. ( ír ta: Havas István.) 466 

Rám hallgass és nem leszel közlekedési bal-
eset áldozata. ( ír ta: Dárday József dr.) 825 

Repülőraj okkal az Óceánon át. ( ír ta: Itálo 
Balbo. Fordította: Révay József.) 906 

Régi magyar templomok. (ír ta: Szőnyi Ottó.) 180 
Révai/ József dr.: Orsy, Pietro: A mai Olasz-

ország 1750-től 1933-ig. (Fordította: Fest 
Aladár.) 218 

Sárga vihar. (írta: Makkal Sándor.) 907 
Sorsdöntő kérdések a történelem lencséje 

alatt. ( ír ta: Marczell Ágoston.) 432 
Sursum Corda. (írta: Mesterházy Ambrus.) 23 
Számolástanítás az elemi iskola II. osztályá-

ban. í r ta : Bene Lajos.) 865 
Szavalókórusok 791 
Szeptembertől-.márciusig. (írta: Maróthy 

Jenő.) 593 
Szülők iskolája. ( ír ta: Kozma Imre.) 908 
Tabán 952 
Tanár és tanítvány a tanítóképző-intézetek-

ben. (Irta: Veress István dr.) 671 
Tavaszi búzavetés. ( ír ta: Dénes Gizella.) .. 63 
Tavaszi úton. (Irta: Könnyű László.) 744 

Oldal 
Tükör 23,. 548, 791 
Utazás a földalatti Magyarországon. (Irta: 

Mór a Ferenc.) 951 
Űj élet a régi romjain. (Irta: Trikál József.) 789 
Űj vívmányok. (Szerkeszti: Csillag Pál.) .. 704 
Valaki vár engem. (Ir ta: Stadler Frieda.) .. 705 
Váradi József: A felnőttek lélekrajza. (Irta: 

Marczell Mihály dr.) 669 
— — A gyermek- és serdülőkor lelki képe. 

( í r ta : Marczell Mihály dr.) 593 
— — A lélek megismerésének művészete. 

(Irta: Marczell Mihály dr.) 547 
— — Az ifjúság lelki világa. ( ír ta: Marczell 

Mihály dr.) 626 
— — Jelentés az Országos Stefánia Szövet-

ség 1933. évi működéséről. (Összeállí-
totta: Keller Lajos.) 508 

Vérszerződés. (Irta: i f j . Krúg Lajos.) 547 

X. Külfö ldi irodalom. 
C. E.: P. B. Ballard: The Practical Infant 

Teacher 310 
kf.: Az Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung 

megszűnt 64 
— — Adolf Bruckner: Das Problem der 

Schülerbeurteilung. 223 
Archiv für das schweizerische Unter-
richtswesen 466 
Aus dem Rechnenunterricht der Volks-
schule 467 

— — Bruno Hinst: Möglichkeit und Aus-
wendbarkeit pädagogischer Prinzipien 791 
Bulletin du Bureau International d'Edu-
cation Geneve 467 
Die Erziehung. (Havi folyóirat.) 953 
Edna S. Benedict and Edith Haasz: 
Everyday Life in Conversation 908 
Eduard Spranger: Volk. Staat. Er-
ziehung 705 

— — Else Croner: Eduard Spranger, Persön-
lichkeit und Werk 393 
Else Liefmann dr.: Volksschiilei-innen 101 
Ernst Kriech: Nationalpolitische Er-
ziehung 744 
Ernst Otto: Allgemeine Unterrichts-
lehre 510 
F. Fischer dr.: Wohin gehen wir? — 354 

— — Fr. Förster: Die Vorbereitung des 
Lehrers auf den Unterricht. 63 
Géza Révész: Das Schöpferisch-Persön-
liche und das Kollektive in ihren Kul-
turhistorischen Zusammenhang 550 

— — Hans Engel: Kinderlesehalle. Ein päda-
gogisches Problem 393 
Dr. Hans Handwerker: Wesen, Ur-
sprung und biologische Bedeutung der 
körperlichen Züchtigung der modernen 
Familienerziehung 628 
Hans v. Heidig: Die Strafe. Ursprung, 
Zweck, Psychologie 826 

— — Heinrich Wölker: Der Werkunterricht 
im Dienste der Schule und des Schul-
gartens 25 
Hommage au Dr. Decroly 826 

— — Internationale Zeitschrift f ü r Erzie-
hungswissenschaft. (Szerkeszti P. Mon-
roe.) 141, 672 
Johannes Netzer: Das pädagogische 
Problem der Überparteilichkeit 594 
Jugenderinnerungen von Jan Light-
hart 866 
Jugendliche als Zeugen 182 
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Oldal 
— — Kurt Schwedtke: Adolf Hitlers Gedan-

ken zur Erziehung und zum Unterricht 432 
— — Paul Reiniger: Sinn, Grenzen und Mög-

lichkeit de« Gesamtunterrichte 551 
— — Percival 11. Cole: A history of educa-

tional thought 265 
Pour l'Ére Nouvelle 26 
W. A. Beza: Die Entwicklung des mitt-
leren Schulwesens im Burgenland seit 
dem Wiederanschluss dieses Gebietes 
an Österreich im Jahre 1921 182 

—• — Wilhelm Weischedel: Das Wesen der 
Verantwortung 909 

X. Külföldi szemle . 
1. Afrika. 

Bennszülött leányok nevelése az afrikai gyar-
matokon 551 

2. Amerika. 
A felnőttek oktatásának helyes értelmezése 

és megvalósítása 433 
Állampolgári nevelés az Egyesült Államok-

ban 910 
Énektanítás rádió útján 433 
Gyermekáldás jutalmazása 868 
Gyermekmunka Amerikában 672 
Hivatásbeli tanácsadó 553 
Malactenyésztés az argentinjai iskolákban • • 512 
Május 1.: amerikai gyermekjóléti nap 397 
Már Amerikában is! 706 
Rooseveltné az erkölcstelen íilmek ellen . • • • 629 
Zavart elméjű tanítók 397 

3. Angolország. 
A tanulók testi fejlődésének mérése 672 
A távolbalátás mint tanítási eszköz 747 
Angol diákok az iskolareformról 827 
Gyakorlati illemtanítás egy angol iskolában 397 
Háborús gyermekjátékok 182 
H. G. Wells az indexen 629 
Hírek a rádióról 224 
Nyers tej megóvja a fogakat 747 
Szünidei tanfolyamok jegyzéke 312 
Szexuálpedagógia 551 

í. Ausztrália. 
Rádió Ausztrália iskoláiban 868 

5. Ausztria. 
A bécsi egyetem pedagógiai szemináriuma • 553 
Az erkölcsiség és népegészség fokozott vé-

delme Ausztriában 312 
Egy miniszter az eszperantóért 397 
Hang- és beszédzavarok 397 
Hangosfilmek nyilvános bemutatása 595 
Hazafias nevelés 746 
Középiskolai és polgári iskolai reform Auszt-

riában 312 
Középiskolai felvételi vizsgálat Ausztriában 595 
Munkásgimnáziumok Ausztriában 910 
Osztrák Balilla 183 
Szünidei tanfolyamok Pörtschachban 468 
Űj diákköszöntés Ausztriában . 224 

6. Belgium. 
Űj pedagógiai főiskola Brüsszelben 595 

7. Csehszlovákia. 
Az osztálykönyvbe való bejegyzés ellen . . . 266 
„Védőképességre" való nevelés Csehszlová-

kiában 266 

Oldal 
8. Franciaország. 

A francia szülők iskolájának V. kongresszusa 551 
Az anyai szeretet túlzásai 552 
Az életre való előkészítés 595 
Az értelmi pályák túltengése 552 
Az i f júság katonai előkészítése 396 
Diákszállók Franciaországban 827 
Egy francia tábornagy szózata az ifjúsághoz 64 
Einstein gondolatai a nevelésről s az ame-

rikai iskolákról 747 
Eszperantó if júsági folyóirat 552 
Feriiére Adolf Kerschensteiner Györgyről .. 792 
Hanglemezek a francia elemi iskolákban • • 468 
Hatalmas diákotthon Párizsban 183 
Iskolagondok Franciaországban 468 
Kell-e a gyermekeknek minden kérdésére fe-

lelni? 746 
Olvassunk lassan 595 
Sportirodalom-pályázat 827 
Szünidei vándorkönyvtárak Franciaországban 672 
Tanügyi kiállítás 955 
Vizsgáljuk, kíméljük és gyógyítsuk a gyer-

mekek szemeit 746 

9. Görögország. 
Kísérleti iskola Görögországban 868 

10. Hollandia. 
Föltaláló gyermekek 706 
Már a levegőben is tanulnak 746 

11. Japán. 
Japán születési és közoktatásügyi statisztika 595 
Japán gyermekpárbaj 143 

12. Lengyelország. 
Anyák napja Lengyelországban 868 
Lengyel ifjúsági irodalom 955 
Lengyel munkaszolgálat 224 
Lengyelország közoktatásügye 396 

13. Németország. 
A beteg korszellem 183 
A külső önmegismerés 706 
A németbirodalmi i f júsági könyvtár 397 
A német i f júság kitelepítése 355 
A német if júság táncmulatságai 142 
A német népiskolai i f júság nemzetpolitikai 

nevelése 103 
A „Pädagogisches Zentralblatt" megszűnt . • 397 
Az egészségügy érdekében 225 
Az európai főiskolák túlnépesedése 356 
Az iskola légi támadások elleni védelem szol-

gálatában 395 
Az iskolai könyvtárak felülvizsgálása Porosz-

országban 64 
Az Odenwaldschule újjászervezése 224 
Állatvédelem Németországban 512 
Egy magyar diák-munkaotthon 746 
Elözönlés játékszerekkel 746 
Felhívás idegen nyelvek tanulására 224 
Háztartási iskolák a gáz elleni védelem szol-

gálatában 64 
Kedvezmény sokgyermekes családok számára 433 
Még egyszer: Védekezés légi támadások ellen 26 
Méz és egészség 746 
Munkanélküliek politikai iskolázása 225 
Német iskolaügy Jugoszláviában 26 
Németországban meghosszabbítják a nyári 

szünidőt -312 
Nyári tanfolyamok Münchenben 266 
Rein Vilm"8. mint a mai Németország elő-

készítője 511 
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Oldal 
Selejtező érettségi vizsgálat 355 
Tanuljanak-e a kisgyermekek idegen nyel-

veket1? 355 
Tehetség és származás J26 
Tisztaság ós kultúra 746 
Uszító tankönyvek 103 

14. Olaszország. 
A fasiszta ifjúsági szervezetek XII . évi sta-

tisztikája 954 
A katolikus egyház és a mozgóképek 707 
A katonai előkészítés kiterjesztése Olaszor-

szágban 629 
Az elemi iskolai tankönyvek revíziója 312 
Az olasz falusi iskolák rádióprogrammja • • 827 
Az olasz kir. nemzetnevelésügyi miniszter az 

iskolai rádióért 909 
Az olasz községi iskolák államosítása 142 
Az olasz nemzetnevelésügyi miniszter katonai 

előléptetése 910 
Az olasz nemzetnevelésügyi minisztérium 

költségvetése 224 
Az olasz nemzetnevelésügyi minisztérium 

újabb átszervezése 867 
Az olaszországi Actio Catholica 673 
Analfabéták elleni mozgalom Olaszországban 827 
Egy gyermekleány hősi viselkedése ••• 26 
Elemi iskolai igazgatói vizsgák Olaszország-

ban 747 
Gazdasági tanítói tanfolyam Milánóban 954 
Iskolánkívüli népoktatás Olaszországban • • • • 225 
Jutalom a legjobb olvasó számára 142 
XI- Pius pápa az erkölcsrontó filmek ellen 828 
Nemzetközi középiskolai kongresszus Rómá-

ban 791 
Olasz kormányférfiak bevonulása a nagy 

hadgyakorlatokon 827 
Országos tanítói árvaintézet Olaszországban 142 
Rádió az olasz iskolákban 397 
Tanítóképzőintézeti felvételi és tandíjak eme-

lése Olaszországban 909 
Testnevelési nyári tanfolyamok az olasz ta-

nítóság részére 673 

15. Románia. 
A magyar iskolák üldözése Romániában •• 868 
A nagyváradi elemi iskolákban megszüntet-

ték a magyar párhuzamos osztályokat 394 
A paragrafusok jegyében 183 
Az erdélyi magyar iskolák 707 
Magyar cserkészek Romániában 629 
Magyar gyermekek kényszeriskolázása Ro-

mániában 65 
Magyar költemény szavalása: irredentizmus 629 
Százéves elemi iskola 102 

16. Svájc. 
A közoktatás III . nemzetközi értekezlete — 629 
Az erkölcsi nevelés nemzetközi kongresszusa 103 
Nemzetközi pedagógiai bibliográfia 551 
Munkanélküli fiatalság világszerte 64 

17. Szovjet-Oroszország. 
A rádió Szovjet-Oroszországban ••• 672 
Az if júság rendszeres katonai kiképzése 

Oroszországban 910 
Bezprisorny 868 
Képek az orosz iskola életéből 394 
Tolsztoj gondolatai a nevelésről 511 

Oldal 
18. Törökország. 

A közoktatás fejlődése a jubiláló Török-
országban 65 

Oktatás rádió ú t ján Törökországban 955 

XI. Lapszemle 
a) A hazai tanügyi lapokból. 

A Grafológia 386 
A Gyermek és az I f júság 94, 428 
A Hajdúság Kul túrá ja 20, 741 
A jövő útjaiu 259 
A Székelység 135, 214, 543 
A Magyar Asszony 463 
Alföldi Népművelés 94. 215, 387, 788 
Anya- és csecsemővédelem 177, 429, 505, 588, 903 
Állatvédelem 135, 543, 589 
Borsodmegyei Tanügy 259, 429, 948 
Dunántúli Népnevelő 20 
Dunántúli Tanítók Lapja 215, 462, 701, 861 
Erdélyi Magyar Tanító 94 
Evangélikus Népiskola 463, 701 
Emericana 386 
Gyermekvédelem 95, 306, 702, 861 
Hevesmegyei népoktatás 740, 948 
If júsági vezető 861 
Ifjúságunk 177 
Iskola és Egészség 349 
Koszorú : 861 
Katolikus Háziasszonyok Lapja 463 
Katolikus Iskola 135, 701 
Katolikus Kántor 949 
Katolikus Nevelés 349, 741 
Katolikus Tanítónők és Tanárnők Lapja .. 57 
Kisdednevelés 135, 307, 588, 701, 948 
Levente 94, 177, 349, 504 
Magyar Asszony 788 
Magyar I f júság i Vöröskereszt 135, 307, 822 
Magyar Iparosnevelés 948 
Magyar Művelődés 386 
Magyar népiskola 94, 215, 787, 822 
Magyar Pedagógia 95 
Magyar Tanítóképző 19, 177, 543 
Magyar Ünnep 349, 788 
Meseország 306, 505, 822 
Mezőgazdasági Népoktatás 543, 741, 787, 903 
Nemzeti Közoktatás 543 
Nemzetnevelés 56, 259, 349, 429, 903 
Népnevelés 306, 903 
Népoktatási Szemle 19, 259, 588, 822 
Népünk és nyelvünk 861 
Nógrád-Honti Kultúra 306, 462, 788 
Országos Középiskolai Tanáregyesületi Köz-

löny 19, 429 
Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi 

Közlöny 177, 349. 504, 787 
Orvos-Szövetség 428 
Pedagógiai Szeminárium 56, 135, 259 
Protestáns Tanügyi Szemle . . . . 56, 135, 260, 386 
Pestvármegyei Népművelés 701, 822 
Református Élet 215, 589, 740 
Siketnémák és vakok oktatásügye 214, 588 
Szabolcsi Tanító 95, 505. 740 
Szegedi Katolikus Tudósító 463 
Székelység 386 
Tanítók Lapja 94, 462, 787 
Tanítók Szövetsége 948 
T'jj Élet 177, 214, 429 
Zempléni Tanító 57, 215 



10 N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS N É P M Ű V E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó 
67. ÉVF. 

b) Külföldi tanügyi lapokból. 

1. Angol. 
Oldal 

A lángelme misztériuma (Education) 215 
A szociológiai tudatlanság ára (Education) 505 
Az iskolai tudás értéktelensége (Forum, New-

York) , 903 
Elhibázott szeretet. (Parent's Magazine.) 94!) 
Mezők és sövények (Child Education) 862 
Nevelési társadalomtudomány néptanítók ré-

szére (Education) 543 
Normális gyermekek .. idegbajos tanítók 

(Education) , 388 
Növekedés és egészség (Education) 135 
Őrizzük meg energiánkat iskolánk javára 

(Education) 60 
Tanulási képesség az öregkorban (The Rea-

der's Digest) 823 

2. Francia. 
A családi forradalom (L'Éducation familiale) 58!' 
A családi szellemtől a társasszellemig (Pour 

l'Ére nouvelle) 96 
A félénk gyermek (L'Éducation familiale) .. 60 
A gyermekek osztályozása lélektani típusok 

szerint (Pour l'Ére nouvelle) 260 
A gyermekmesékről (L'Éducation familiale) 179 
A szellemi értékek helyreállítása (L'Éduca-

tion iamiliale) 623 
A természettudományok értéke az általános 

műveltség szempontjából (Pour L'Ére 
nouvelle) 667 

Mozgófényképek a tanítóképzés szolgálatá-
ban (Pour l'Ére nouvelle) 788 

Mozgófénykép és nevelés (Pour l'Ére nou-
velle) 463 

Nevelési elvek (L'Éducation familiale) 702 
Nincsenek már szülők... (Francia lapokból) 90l 

3. Német. 
A csodagyermekek lélektana (Schweizerische 

Lehrerzeitung) 741 
A gyermek írásának értelmezése (Die Quelle) 58 
A mai kor képírása (Die Quelle) 307 
„A mi tavaszi naplónk" (Schweizerische 

Lehrerzeitung) 217 
A népiskolai történelemtanítás főbb irány-

elvei (Nénvet lapokból) 823 
A szavaló-karról (Die Badische Schule) . . . 507 
A tanításra való előkészület (Die Quelle) .. 137 
A tanulók egyéni minősítésének fejlődéséről 

(Die Quelle) 350 
A tanulók az iskolai táblánál (Schweizerische 

Lehrerzeitung) 863 
Az egyszeregy szemléltetése (Die Quelle) .. 177 
Az első beszétl, írás és olvasás (Die Quelle) • • 429 
Az iskolai zeneoktatás fogalma és feladatai 

(Die Quelle) 95 
Az iskolakertről (Die Quelle) 387 
Az otthon, az iskola és a nevelés (Schweize-

rische Lehrzeutung) 703 
Az egyszeregy elsajátítása és megtanulása. 

(Die Quelle.) 950 
Élő állatok megfigyelése az iskolában (Die 

Arbeitsschule) 544 
Énektanítás a falusi iskolában (Die Volks-

schule) 591) 
Hogyan vizsgáztassunk1? (Die Quelle) 465 
Megnevezett számokkal vagy elvont számok-

kal tanítsunk számolni? (Schweitze-
rische Lehrzeitung) 624 

Oldal 
Milyen munkákat tud a vak elvégezni? 

(Blindenkorrespondenz) 217 
Mit várunk a népiskolától és a tanítótól? 

(Schweizerische Lehrerzeitung) 262 
Új szempontok a német történelemtanításban 

(Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung) 20 
Szülőföldismeret a népiskolában (Die Quelle) 905 

í. Olasz. 
A beszéd vizsgálata (Rirista Pedagogica) • 97 
Apróhírek olasz tanügyi lapokból .. 178, 260, 351 
Olaszországi tanügyi hírek 546, 591, 668 

XII. Egyesület i élet. 
A Bajavidéki Róm. Katii. Tanítóegyesület 

nagygyűlése (1934. évi május hó 22-én) 470 
A Bicskei Esperesi Kerület közgyűlése Elye-

ken (1934 évi május hó 29-én) 470 
A Borsodmegyei Általános Tanítóegyesület 

gyűlése, Miskolcon (1934. évi május hó 
14-én) 956 

A Budai Alesperesi Kerület róm. kat. elemi 
népiskolai tanítóságának közgyűlése 
(1934. évi április hó 12-én) 357 

A Budapesti Tanítóegyesület elnökségi ülése 
(1934. évi október hó 8-án) 794 

A Budapesti Tanítótestület 60. közgyűlése 
(1934. április hó 26-án) 356 

A csökölyi esp. ker. róm. kat. tanítói körének 
közgyűlése (1934. évi május 24-én) • • • 469 

A Jász-Nagy-Kun-Szolnok Vármegyei Álta-
lános Tanítóegyesület közgyűlése Szol-
nokon (1934. évi június hó 6-án) 470 

A jubiláris katolikus nagygyűlés 735 
A Júlián Iskolaegyesület közgyűlése (1934. 

évi december hó 11-én) 955 
A Kisdednevelők Orsz. Egyesületének Pest-

megyei Körének közgyűlése Újpesten 
(1934. évi május hó 3-án) 435 

A Magyar Görögkatolikus Tanítók Országos 
Egyesületének közgyűlése 554 

A Magyarországi Tanítóegyesületek Orszá-
gos Szövetségének nagygyűlése (1934. 
évi július hó 3-án) 553 

A Magyaróvárvidéki Róm. Kat. Tanítóegye-
sület közgyűlése (1934. évi október hó 
29-én) 955 

A Magyar Pedagógiai Társaság évadnyitó 
ülése (1934. évi október hó 20-án) 828 

A Martonvásári Róm. Kat. Espereskerület 
tanítóinak közgyűlése (1934. évi június 
hó 5-én) 470 

A Mosonvármegyei Általános Tanító Egye-
sület közgyűlése (1934 évi november hó 
10-én) 911 

A Nagykállói Róm. Kat. Esperesi Kerület Ta-
nító Körének közgyűlése (1934. évi jú-
nius hó 16-án) 553 

A Pannonhalmi Egyházmegye Tanítói Köré-
nek közgyűlése (1934. évi október hó 
3-án 829 

A Polgári Róm. Kat. Esperesi Kerület Tanítói 
Körének közgyűlése (1934. évi június 
hó 8-án) . . . . . 5 1 3 

A Sajószentpéteri Általános Tanítói Járás-
kör közgyűlése (1934. évi május 3-án) • • 399 

A Sárvári Felső Espereskerület tanítóinak 
gyűlése Porpácon (1934. évi június hó 
16-án) 512 

A Siketnémák és Vakok Tanárainak Orszá-
gos Egyesülete választmányi gyű-
lése (1934. évi január hó 27-én) 143 
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Oldal 
A Siketnémák és Vakok Tanárainak Orszá-

gos Egyesülete választmányi gyűlése 
(1934 évi március hó 17-én) 267 

A Somogymegyei Általános Tanítóegyesület 
közgyűlése (1934. évi szeptember hó 
28-án) 794 

A Szendrői Esperesi Kerület Tanítói Köré-
nek gyűlése (1934. évi június hó 12-én) 553 

A székesfehérvári róm. kat. egyházmegye 
tanítóinak közgyűlése (1934. évi szep-
tember 10-én) 707 

A Tanítóképzőintézeti Tanárok Országos 
Egyesületének közgyűlése 399 

A tanítók nagygyűlése (1934 március hó 
27-én) 266 

A Tiszántúli Alsó Espereskerület Tanítói 
Körének közgyűlése Tiszaroffon (1934. 
évi május hó 22-én) 469 

A Tokaji Espereskerületi Róm. Kat. Tanító-
kör közgyűlése Szerencsen (1934. évi 
május hó 17-én) 435 

A Zalamegyei Általános Tanítótestület 60 
éves jubileuma . • 28 

A Zemplénvármegyei Általános Tanítóegye-
sület közgyűlése 513 

A Zirci Esperesi Kör tantestületének köz-
gyűlése (1934. évi május hó 5-én) 399 

Az Alsódabasi Tanítói Járáskörök együttes 
közgyűlése Örkényben (1934. évi május 
hó 17-én) 435 

Az Edelényi Járáskör tanítói gyűlése Ede-
lényben 435 

Az Esztergom-Vidéki Róm. Kat. Népnevelők 
Egyesületének közgyűlése (1934. évi 
május hó 14-én) 436 

Az Országos Gárdonyi-Társaság közgyűlése 793 
Az Országos Református Tanítóegyesület 

negyvenéves jubileuma 792 
Borsod-, Gömör- és Kishont k. e. e. várme-

gyék és Miskolc thj. város egyesített 
Népművelési Bizittságának közgyűlése 
(1933. évi november hó 30-án) 27 
Eötvös-Alap ülése (1933. évi december 
hó 28-án.) 65 

Eötvös-emlékünnep (1934. évi február 2-án.) 144 
Heves Vármegye Általános Tanító Egyesü-

letének közgyűlése (1934. évi június hó 
4-én) 469 

Jubiláló tanítóegylet • • 829 
Kalász Rt. választmányi gyűlése (1933. évi 

december hó 28-án) 66 
Katolikus tanítók gyűlése • • 28 
Magyar Pedagógiai Társaság közgyűlése 

(1934. évi má jus hó 5-én) 398 
Magyar Pedagógiai Társaság felolvasóülése 

(1934. évi március hó 17-én) 267 
Magyar Pedagógiai Társaság felolvasóülése 

(1934. évi november hó 17-én) 911 
Magyar Pedagógiai Társaság (1933. évi de-

cember hó 16-án) 26 
Magyar Pedagógiai Társaság rendes ülése 

(1934. évi február hó 17-én) 183 
Magyar Pedagógiai Társaság ülése (1934. évi 

május hó 19-én) 434 
Nógrád- és Hont e. e. vármegyék Általános 

Tanítóegyesületének közgyűlése (1934. 
évi október hó 4-én) 794 

Soroksár-solti egyesített Esperesi Kerület 
Tanítói Körének közgyűlése (1934. évi 
október hó 18-án) 911 

Tanítógyűlés Celldömölkön (1934. évi június 
hó 6-án) 471 

Zala vármegye tanítóságának kétnapos se-

Oldal 
regszemléje Keszthelyen (1934. évi jú-
nius 13-án és 14-én) 512 

XV. A kultusztárca költségvetése. 
A vallás- és közoktatásügyi tárca költségve-

tése az 1934—35. évre 340 
A vallás- és közoktatásügyi tárca költségve-

tésének képviselőházi tárgyalása 415 

XIV. Vegyes 
A Julián Iskolaegyesület működése 206 
A ni. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszté-

rium ügy- és fogalmazószemélyzeti be-
osztása 1934 szeptember hó 15-től 710 

A megüresedett tanítói állások betöltése • • • • 377 
A Nemzeti Gyermekhét - 357 
A nemzetiségi vidékeken a magyar nyelv ta-

nításában legjobb eredményt elért ta-
nítók jutalmazása 555 

A Wodiáner-jutalom kiosztása 471 
Az aradi gyászünnep. — Október 6 748 
Bodor Ákosné: A pestszentlőrinci állami 

lakótelep szociális munkaiskolája 89 
Fenyő Imre dr.: Az iskolafogászat és a ta-

nítóság 12 
Gömbös Gyula, a hálás tanítvány 513 
Hofbauer Aladár: Halottak napján 829 
Hóman Bálint kultuszminiszter nyilatkozata 

az iskolaév kezdetéről s a beiratásokról 673 
Hóman Bálint dr. vallás- és közoktatásügyi 

miniszter a kir. Tanfelügyelők Orszá-
gos Egyesületének közgyűlésén 689 

Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter kitüntetése és ünnepeltetése • •. 596 

Kitüntetett székesfővárosi igazgatók 66 
Ivlebelsberg Kuno gróf bécsi szobrának le-

leplezése (1934. évi január hó 22-én) .. 104 
Március tizenöt 225 
Móra Ferenc + 144 
Móra. László: Szeressük egymás iskoláját .. 499 
Nemzeti Munkahét 709 
Nyáry László: Beszélgetés M. P. de Vuyst-

tal, az V. Családvédelmi Kongresszus 
elnökével 708 

Nyugdíjba vonult miniszteri főtisztviselők . • 816 
Radnay Rezső dr. + 554 
Rust német közoktatásügyi miniszter Buda-

pesten 780 
Salamon Emilia: Szünidei tanítói tovább-

képző tanfolyam 579 
Szobrot Klebelsberg Kuno grófnak 184 
Tanítói kinevezések 633 

XV. Hírek. 
Minden számban. 

XVI. Hivatalos rész. 
A debreceni nyári egyetem népszerűsítése 

(1933. évi 59.964. VI. sz. rendelet) 187 
A filmoktatásnak a közép és felsőfokú isko-

lákban való bevezetése érdekében (1934 
évi 77.600. VII. a. sz. rendelet) 477 

A gazdasági irányú továbbképző (ismétlő) 
népiskolák államsegély engedélyezése 
iránti kérvények felterjesztési határ-
idejének újabb megállapítása (1933. évi 
73.100 sz. rendelet) 314 

A hitfelekezeti elemi iskolai tanulók (kántor-
tanítók) részére az iskolafenntartóktól 
járó készpénzilletményeknek a m. kir. 
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Oldal 
központi illetményhivatal ú t ján való 
kiutalása (1934. évi 7210. M. E. sz. ren-
delet) 631 

A közép- és középfokú iskolákban a vívás-
oktatás szabályozása (1934. évi 81.000. 
VlI/a. főosz. sz. rendelet) • • 752 

A községi iskolai alap vagy on számadási 
rendjének módosítása (1934. évi 68.200 
számú vkm. rendelet) 276 

A közszolgálati alkalmazottak arcképes iga-
zolványainak névmagyarosítás esetén 
való kicserélése tárgyában (1933, évi 
3900 ein. sz. rendelet) 68 

A Magyar Bokréta mozgalmának támoga-
tása (1934. évi 53.903. II . sz. rendelet) .. 871 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a Nyári Iskola ügyében (1934. évi 52.298. 
VI. sz. rendelet) 401 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
rendelete a cserebogár ir tása tárgyá-
ban (1933. évi 57.949. VI. sz. rendelet) .. 360 

A Magyar Országos Bem-Bizottság kiadásá-
ban megjelent Bem-albumnak a nép-
iskolák részére való beszerzése. (1934. 
évi 61.616. VI. sz. rendelet.) 963 

A Nem Állami Tanszemélyzet Országos 
Nyugdíjintézetét megillető járulékok 
késedelmes beszolgáltatása esetén fize-
tendő pótdíj és kezelési illeték mérsék-
lése (1934. évi 99.000/11. sz. körrendelet) 752 

A népiskolai Tanterv óratervének helyesbí-
tése (1934. évi 50.700. VI. sz. rendelet) .. 360 

A népiskolai tanulók zenei magánoktatása. 
(1934. évi 60.072. VI. sz. rendelet.) 958 

A népkönyvtárak céljaira alkalmas könyvek 
jegyzékébe iijabb könyvek felvétele 
(1934. évi 76.400. sz. rendelet) 515 

A Népoktatási Szemlének állami iskolai ta-
nítói könyvtárak részére való beszer-
zése (1934. évi 60.064. VI. sz. rendelet) .. 797 

A reformíráshoz szükséges toll beszerzése 
tárgyában (1933. évi 58.924. VI. sz. ren-
delet) 360 

A testnevelési továbbképző tanfolyam rende-
zése (1934. évi 54.117. VI. főoszt. ez. ren-
delet) 402 

A tényleges és nyugdíjas közszolgálati al-
kalmazottakat megillető vasúti arcké-
pes igazolványok érvényesítési határ-
idejének meghosszabbítása (1934. évi 
237. ein. sz. rendelet) 148 

A tényleges és nyugdíjas közszolgálati alkal-
mazottak gyermekei részére 1934. évi 
nyári hónapokra szóló vasúti arcképes 
igazolványok érvényesítése (1934. évi 
1183 ein. sz. rendelet 402 

A vallás-és közoktatásügyi minisztérium ha-
tásköréhez tartozó tisztviselőknek, ál-
lami, királyi, katolikus, izraelita, társu-
lati, magán, uradalmi, közalapítványi 
uradalmi és érdekeltségi tanerőknek és 
egyéb alkalmazottaknak azJ934. I. t.-c.-
ken_ alapuló szabályszerű elbánás alá 
vonását megelőző el járásra illetékes 
háromtagú bizottságok megalakítása 
(1934. évi 660. ein. sz. rendelet) 272 

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium ha-
tásköréhez tartozó tisztviselőknek ál-
lami, királyi, katolikus, izraelita, társu-
lati, magán, uradalmi, közalapítványi, 
uradalmi és érdekeltségi tanerőknek és 
egyéb alkalmazottaknak az 1934. I. 
t.-c.-en alapuló szabályszerű elbánás 

Oldal 
alá vonását megelőző eljárásra illeté-
kes háromtagú bizottságok megalakítá-
sa tárgyában kiadott 660/eln. 1934. sz. 
rendeletének kiegészítése tárgyában. 
(1934. évi 1462. ein. sz. rend.) 477 

A „Vasárnapi Könyv" című ismeretterjesztő 
és tudományos folyóiratnak beszerzésre 
való ajánlása. (1933. évi 53.790. számú 
rendelet.) 108 

Az államilag gümőkórmentesnek nyilvání-
tott tejnek az iskolák és intézetek ré-
szére való biztosítása. (1934. évi 29.059. 
számú rendelet.) 147 

Az elemi népiskolák I. osztályába felvehető 
tanulók korának megállapítása és a kor-
engedélyek megszüntetése. (1934. évi 
32.001. V/a. 1. sz. rendelet.) 478 

Az 1933—34. évi fűtési adatok bejelentése. 
(1934. évi 1327. ein. sz. rendelet.) 479 

Az 1921. évi L I I I . t.-c. 4. §-a alapján az 1925. 
évben 77.000. szám alatt megszervezett 
m. kir. Testnevelési Főiskola szervezeti 
szabályzatának módosítása. (1933. évi 
81.300. VlI/a . főoszt. sz. rendelete.) . . . . 439 

Az iskoláknak gyermeknyaraltatás céljaira 
leendő átengedése tárgyában. (1934. évi 
52.393. VI. sz. rendelet.) 401 

Az iskolánkívüli népművelés körében hasz-
nálható diapozitív-képsorozatok köte-
lező felülbírálata. (1934. évi 77.3ÖÜ. VlI /a . 
számú rendelet.) 478 

Az osztrák háborús emlékérem elfogadása és 
viselése. (1934. évi 1135. ein. sz. rend.) • • 518 

Arató István: „Vádak és tények" című köny-
vének beszerzésre való ajánlása. (1934. 
évi 30.682. V/a. 1. ü.-o. sz. rendelet.) .. 361 

Bárczy István: „Magyar nótakincs" című 
könyvének beszerzésre való ajánlása. 
(1934. évi 35.621. V/a. 1. sz. rendelet.) .. 278 

Bobula Ida dr.: „A nő a X V I I I . század ma-
gyar társadalmában" című könyvének 
beszerzésre való ajánlása. (1934. évi 
29.144. V/a. 1. sz. rendelet.) 148 

Dárday József: „Beám hallgass és nem leszel 
közlekedési baleset áldozata" című mű-
vet a megfelelő fedezettel rendelkező 
népiskolák tanítói könyvtárai számára 
beszerzésre ajánlotta. (1934. évi 60.700. 
számú rendelet.) 872 

Dunkel Norbert: „A világ urai" című köny-
vének beszerzésre való ajánlása. (1934. 
évi 29.814. V/a. 1. ü.-o. sz. rendelet.) .. 228 

Ehrlich Antal: „Három- és négyszólamú 
dalok iskolai ünnepélyekre és egyéb 
alkalmakra" című könyvének beszer-
zésre való ajánlása. (1934. évi 39.173. 
V/a. 2. ü. o. sz. rendelet.) 278 

Fessel János: „A nemzeti öntudat, nemzeti 
fegyelem, katonai fegyelem" című mű-
vének ajánlása. (1933. évi 78.160. VlI/a. 
számú rendelet.) 557 
„Nemzeti öntudat, nemzeti és munka-
fegyelem, katonai fegyelem" c. köny-
vének beszerzésre való ajánlása. (1934. 
évi 29.847. V/a. 1. ü.-o. sz. rendelet.) .. 228 

Gauser Rezső dr.: „A népoktatásügyi köz-
igazgatási jog kézikönyve" című mű-
vének ajánlása. (1934. évi 58.541. VI. sz. 
rendelet.) 441 

Gyakorlóiskolai tanítói vizsgálatok tartásá-
nak engedélyezése. (1934. évi 44.714. 
V/a. 2. ii.-o. sz. rendelet.) 914 
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Oldal 
Hajdú János: „Eötvös József báró első mi-

nisztersége (1848)" című könyvének be-
szerzésre való ajánlása. (1984. évi 30.433. 
V/a. 1. ü.-o. sz. rendelet.) 278 

Kerényi György és Kertész Gyula szerkesz-
tésében megjelenő „Énekszó" című fo-
lyóiratnak ajánlása. (1934. évi 51.637. 
VI. sz. rendelet.) 440 

Kerényi György és Kertész Gyula szerkesz-
tésében megjelenő „Énekszó" című fo-
lyóiratnak beszerzésre ajánlása. (1933. 
évi 35.210. V/a. 1. sz. rendelet.) 188 

Kirchner Oszkár: „Házi iktató", Ütijegyze-
teim", ..Háztartási Számadó Naptár" 
című könyveinek beszerzésre való aján-
lása. (1934. évi 29.548. V/a. 1. ü.-o. sz. 
rendelet.) 278 

Matzkó Gyula: „Kísérletező fizikatanítás" 
című vezérkönyvének beszerzésre való 
ajánlása. (1934. évi 40.291. V/a. 2. ü.-o. 
szánni rendelet.) 278 

Mátéka Béla dr.: ..Filléres budapesti kalauz" 
című füzetének beszerzésre ajánlása • • 440 

Mentsik Ferenc: , A könyvkötés elemi isko-
lá ja" című könyvének beszerzésre való 
ajánlása. (1933. évi 59.418. sz. rendelet.) 108 

Mczey Ferenc —író Lajosné — Rosta Irén: 
„Vezérkönyv a nevelő testgyakorlás ta-
nításához az osztályteremben" című mű 
ajánlása. (1934. évi 54.423. VII . sz. rend.) 440 
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C Z E R K E S Z T Ö S É G t B u d a p e s t , V., Hold-utca 16. (Magyar 
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f £ " É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

Ü L Ő F I Z E T É S egész évre 9*60 P, negyedévre 2*40 P. Egyes szám 
^ ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
820—4—106/1930. VIII. d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési díj az 
állami-, községi-, társulati-, magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés a kiadóhivatal elmére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37,473. számú csekkszámlájára. 

t J IR D E T É S hivatalos pályázat 
" l i 10 fill., magánhirdetés 14 fillér 
szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
t6o P. ' / . oldal 85 P,'/« oldal 50 P, 
'/, oldal 30 P. A hirdetési díjak a 
kiadóhivatal címére előre fizetendők. 

Ú J É V R E . 
í r ta: H Ó M A N B Á L I N T 

m. kir. valláss és közoktatásügyi miniszter. 

V I L Á G H Á B O R Ú T követő évtized történetének európaszerte 
jellemző vonása a kulturális élet fellendülése, a kultúrpolitikai 
törekvések erőteljes érvényesülése volt. A kulturális gondola* 
tokát és minden művelődési törekvést béklyóba szorító világ* 
háború befejeztével elszakadt a kötelék, mely e gondolatokat 

és törekvéseket lenyűgözve tartotta s mindenek lelkében újult erővel ébredt 
fel a vágy a művelődés után. A békekötést nyomon követő látszólagos 
gazdasági lendület pedig megteremtette azokat a materiális lehetőségeket is, 
melyeket kihasználva a kultúrpolitikus, hozzáfoghatott a békés nemzeti fej* 
lődés alapjául szolgáló kultúrintézmények kiépítéséhez. Ebből a művelődés* 
fejlesztő, kultúrát teremtő munkából a magyar állam és társadalom is 
kivették részüket. A kis Magyarország kultúrpolitikájának alaptételévé lett 
a «kultúrfölény» gondolata. Nemzetpolitikai indokolása abban a felisme* 
résben rejlett, hogy népünk, nemzetünk a politikai elszigeteltség és katonai 
erőtlenség korszakában csak kultúrértékeinek megmentésével, művelődésének 
fejlesztésével vívhatja ki magának újra azt a helyet Európa népei és nem* 
zetei sorában, amely őt történeti múltja és szellemi képességei szerint 
megilleti. 

A nagy kultúrális lendületnek hirtelen gátat vetett az utolsó évek szörnyű 
gazdasági válsága, az európai, sőt az egész világgazdaság alappilléreit meg* 
rendítő összeomlások sorozata. Ebben az ú j s a világháború igazi mérlegét 
visszatükröző válságos korszakban az egész kultúrfölény*elgondolás is 
elhibázottnak tűnhetik föl. De ez csak látszat. A «kul túr fö lényének, a műve* 
lődés fejlesztésének nemcsak a nagy és ékes alkotások, szép és jól felszerelt 
épületek, anyagilag jól dotált intézmények és szervezetek az eszközei és 
előmozdítói. Mint nagy elődöm, gróf Apponyi Alber t mondot ta : «a kultúr* 
fölényt nemcsak tudományos és esztétikai szempontból, hanem főleg az 

mm mmn 
JGCGED. 



10 
N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 67. ÉVF. 

erkölcsi erők koncentrációja szempontjából kell megfognunk; minden tényezőt 
össze -kell fognunk, amely erre vezet, mindent ki kell küszöbölnünk, ami 
az önérzetet, a kötelességtudást és a tiszta erkölcsöt lefokozza». A kultúr* 
fölényt nemcsak a művelődés épületének bővítésével, hanem a művelődésben 
való elmélyedéssel is biztosíthatjuk. 

Apponyi Albert megállapítása, merev szembehelyezkedése a mult század 
vége óta domináló materiális felfogással sohasem volt aktuálisabb, mint ma, 
a gazdasági és társadalmi válsággal párosuló, sőt azt előidéző, nála mélyre* 
hatóbb erkölcsi, világnézeti és lelki válság korszakában. A nemzeti iskola* 
politikának ma mindenütt alaptétele a nemzet erkölcsi erőkoncentrációját 
szolgáló nevelés gondolatának erőteljesebb kidomborítása. A mult század 
iskolaeszménye a tökéletes szakképzést nyúj tó , a gyakorlati életre oktató 
iskola volt. Tanulmányokat, szakmunkákat, országgyűlési beszédeket, tár* 
sadalmi megnyilatkozásokat olvasva, minduntalan ez az ideál ötlik szemünkbe. 
Az állampolgári erkölcs* és jellemnevelés, az általános műveltség szempontja 
háttérbe szorult a gyakorlati boldogulást, materiális célokat szem előtt tartó 
szakszerűség szempontjai mellett. A mi korunknak éppen ellenkezőleg a 
nevelésre, az egyén jellemének, erkölcsének, világnézetének kifejlesztésére, 
megszilárdítására és biztosítására kell a fősúlyt helyeznie. Távol áll tőlem, 
hogy az iskoláknak — különösen a felsőbb fokon igen fontos — gyakor* 
lati szempontjait kárhoztassam. Nagy figyelmet kívánok fordítani szakiskolai 
rendszerünk fejlesztésére és tökéletesítésére, de életszükségletnek tartom, 
mellyel a nemzet áll vagy elbukik, a gyermekek és i f jak céltudatos nemzeti 
nevelését, erkölcsi ellenállóképességüknek s akcióra képesítő jellem* és 
akaraterejüknek fejlesztését. Ebben a munkában első munkatársaimat látom a 
néptanítókban, kiknek kezébe a legzsengébb korú magyar gyermekek sorsa 
van letéve. 

A magyar tanító mindig kötelességtudó, áldozatra kész harcosa volt a 
magyar művelődésnek. Ha gondjai, megélhetési nehézségei voltak is, igye= 
kezett hivatásának becsülettel megfelelni s mikor más iskolákban a materiális 
szempontok már*már háttérbe kezdték szorítani a nemzetnevelés irányadó 
nézőpontjait, a tanító híven állt a maga szerény őrhelyén és szolgálta leg* 
jobb tudása szerint a nemzetnevelés szent ügyét. Ott áll ma is a nagy válság 
idején s aki ismeri a magyar népiskola munkájá t és eredményeit, tisztelettel 
hajol meg munkája előtt. Népiskolánk az utolsó évtizedekben nagyot és 
szépet produkált s anélkül, h o g y többi iskoláink munkásságát lekicsinyel* 
nénk, példaadó iskolának kell minősítenünk. Ez a felfogása ez ország minden 
számottevő tényezőjének, egész társadalmának és ennek a felfogásnak vissz* 
hangja az az érdeklődés, amellyel a magyar társadalom és politikai élet a 
tanítóság ügyei iránt viseltetik. De visszhangja az az elbánás is, amiben 
az államkormányzat épp az utolsó évtizedekben a néptanítókat részesítette. 
Tudom jól, hogy a tanítóság éppúgy sínyli a nehéz gazdasági viszonyokat, 
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mint a magyar társadalom minden más tagja. Tudom jól, hogy a tanítóság 
éppúgy kivette részét illetményei csökkentésével az áldozatokból, mint minden 
más magyar tisztviselő. De tudom azt is, hogy az államkormányzat, mikor 
ez áldozatokat követelte s előzőleg, mikor a tisztviselőtársadalom új életszín* 
vonalának alapjait lerakta, különös szeretettel intézte a tanítóság ügyeit. 
Ennek köszönhető, hogy a mai általános gazdasági leromlás és életszínvonal* 
süllyedés közepette a tanítói státus az egyetlen a polgári tisztviselőtársada* 
lomban, mely a békebelinél magasabb, vagy legalább is valorizált békebeli 
fizetést élvez. Álljon itt ennek bizonyítására egy rövid összehasonlító kimu* 
tatás az állami tanítók békebeli és jelenlegi fizetéséről: 

A » 1 4 1 9 3 4 

F. o. 
Fizetés 

koronában 
Tanítók száma az 

egész személyzet %«ában F. o. Fizetés 
pengőben 

Tanítók száma 
az egész személyzet "/okában 

XI. 3. 1400 20% 

55-3% 

XI. 3. 
XI. 2. 

1434 
1512 § 1 j 6-1% 

> 31*9% XI. 2. 1600 19-6% 55-3% XI. 1. 
X. 3. 

1590 
1692 5"8 1 

> 31*9% 

XI. 1. 1800 157% 

55-3% 

X. 2. 
X. 1. 

1788 
1890 15-1 ! 1 8 1 % 

> 31*9% 

X. 3. 2000 11-9% 

' 397% 

IX. 3. 
IX. 2. 

1944 
2088 10'6 ! 22*2% ] 

46-3% X. 2. 2200 26-2% ' 397% IX. 1. 2232 13-2% 46-3% 

X. 1. 2400 1-6% 

' 397% 

VIII. 3. 2448 10-9% 

46-3% 

IX. 3. 2600 3-2% 

5% 

VIII. 2. 2592 8-4% 

19% IX. 2. 2900 1-2% 5% VIII. 1. 
VII. 3. 

2784 
3 0 8 4 ^ f-p 4-6 í 8 ' 2 % 19% 

IX. 1. 3200 1 0'6% 

5% 

VII. 2. 3414 2-4% 

19% 

VIII. 1. 3600 - o% VII. 1. 3744 2-8% 2-8% 

Ezek a számok nem beszélnek jólétről, nem minden tanítóból váltják 
ki a megelégedettség érzését. De minden tanítót meggyőzhetnek arról, mily 
gondoskodással és megértéssel foglalkoznak hatóságai az ő ügyükkel, meny* 
nyire fontosnak tartják gondjaik enyhítését. És meggyőzhetnek e számok 
arról is mindenkit, hogy éppily gonddal és szeretettel kívánjuk előkészíteni 
a mai gazdasági válság által legsúlyosabban érintett tanítói réteg, a felekezeti 
tanítók évek óta húzódó ügyének rendezését is. Az államháztartás helyzete 
megnehezíti a gyökeres és gyors megoldást, de mégis módot kell és módot 
fogunk találni e kérdésnek rendezésére is. H a Japánban el is bocsátottak 
15.000 tanítót a szolgálatból, ha az Egyesült Államok egykor gazdag váró* 
sainak tanítósága hosszú idő óta nem is kap fizetést, a mi csonka hazánkban 
nem szabad egyetlenegy magyar tanítónak sem sokáig nélkülöznie a szerény 
életnívójának viteléhez szükséges eszközöket. E cél érdekében és az állás* 
talan tanítók százainak és ezreinek életküzdelmére tekintettel, a tanítóságnak 
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is meg kellett hoznia és meg is hozta a maga áldozatait. De ismerve a 
magyar tanítóság szellemét, tudom, hogy ezt az áldozatot is jószívvel hozták, 
mert vele éppúgy, mint nevelőmunkájukkal a magyar nemzet jövőjét szol* 
gálják. Az áldozatoknak könnyű szívvel és megnyugvással való viselése 
bizonyítja leginkább, mily erkölcsi értékek vannak a magyar tanítóban. 
Ez bizonyítja, mily indokolt bizalmam, mikor a nemzet erkölcsi erőkoncentí 
rációjának előmunkásait és igazi előkészítőit éppen a tanítókban látom. 

PÜZICHOLOOIZMII^. 
írta : KEMÉNY FERENC. 

ember lényének három alapalkotó főeleme: 
test, szellem, lélek a pedagógia történetének ta-
núsága szerint az emberiség fejlődésében kü-
lönböző méltánylásban részesült. E három té-
nyező idő és hely szerint küzd az uralomért; 
viszonyuk, arányuk folyton változik; érvényesü-
lésük mértéke nyomja rá bélyegét az egyénre, 
társadalomra, nemzetre, emberiségre. 

Kezdetben volt a test: a létért való küzde-
lemben a testi erőt illette meg az első hely, jól-
lehet lelkiek dolgában a vallásnak valamely 
formája kísérte. A civilizációval karöltve meg-
indult az értelmi erők kibontakozása, amely 
idővel az ismeretek túlértékelésére, a szellemi 
xkultúra egyoldalúságára (intellektualizmus) ve-
istett . Utol jára következett be a lelki erők je-
lentőségének felismerése, amely a két előbbit 
háttérbe szorította (jóllehet a testi kul túra en-
nek ellenére is erősen megállja helyét) és ez-
időszerint egyeduralomra tör. Ennek kialaku-
lásában, úgy véljük, nagy része van annak a 
háború után szinte az egész világon lábraka-
pott mentalitásnak, amely a külső (földi) javak 
elégtelensége miat t a láthatat lan világ felé for-
dult és a transzcendens utáni vágyakozásban 
nyilatkozik meg. Kérdés azonban, hogy ez a 
ma uralkodó illuzionizmus nem borítja-e ködbe 
a jelent1? 

Mielőtt ennek a jelenségnek az elemzésébe, 
bírálatába fognánk, a lehetőség határai között 
jöj jünk tisztába magával a lélekkel, amelynek 
valódi mivolta mindmáig felderítetlen. „A lé-
lek határait , mondta már Herakl i t görög filo-
zófus (élt Kr. e. 500 körül), nem kutathatod fel, 
bármily úton is közeledjél hozzá, mert olyan 
mélyen rejlik." Wund t szerint is a lélek valami 
irracionális, az ész számára hozzáférhetetlen; 
nem változatlan szellemi hordozója az egyes 
tudatfolyamatoknak, hanem ezek összefüggő 
egésze. W. Stern szerint a személy lelki élete 
nemcsak egység, hanem egész is, amelyben az 
egyes részeknek (elemeknek) nincs önálló létük 
és jelentésük, hanem csak mint az egésznek 
tagja i érthetők. Szóval a lélek „az a bizonyos 
ok, amelyet minden tudatos élettevékenység 
mögött feltételezünk". Ma is csak annyit tu-
dunk, hogy a lélek anyagtalan valami, amely-
nek lényegét nem ismerjük, de megnyilatkozá-

sait (öröm, bánat, harag, félelem, szégyen stb.), 
hatásait és törvényeit állandó kutatások mind-
jobban kiderítik. A lelki mozgalmak (érzelmek) 
élettanilag szemléltethetők, eltolódásokat, tér-
fogatváltozásokat eredményezhetnek a vérmeny-
nyiségben; minden érzéki benyomás az egész 
szervezetet mozgásba hozza; a lelki izgalom is 
képes a testhőt néhány fokkal felszöktetni; 
öröm és bánat könnyet csal szemünkbe, szégyen 
és harag arcunk pír jában tükröződik, ijedtség 
és félelem sápadttá tesz, a türelmetlen várako-
zás aggodalmas ténye meggyorsí t ja a szív mű-
ködését. Lelki életünknek e testi megnyilatko-
zásait akaratunk nagyban befolyásolhatja, 
csökkentheti. 

A pszichológia (lélektan) Aristotelesnél az a 
tudomány, amelynek tá rgyá t az összes, bárhol 
előforduló életjelenségek alkotják; ezeknek 
végső forrása és alapja a (növényi, állati, em-
beri) „lélek". Descartes óta a pszichológia tár-
gyát a tudatjelenségek alkotják, amelyeknek 
tanulmányozását Leibniz a tudattalan lelki té-
nyekkel egészítette ki. Ez a felfogás a jelenkor 
pedagógusainak túlnyomó részénél is uralkodó; 
a pszichológia tárgyát ma is a tudatjelensé-
gekben lá t juk és ar ra törekszünk, hogy ezek-
nek tanulmányozását más, nem-tudatos jelen-
ségek magyarázó bevonásával kiegészítsük: így 
jutunk el a tudatos lelki jelenségek területéről 
az őket előidéző nem-tudatos lelki folyamatok-
nak, a fiziológiai és általában testi mozzana-
toknak területére. Végül olyan irányzatok is 
kifejlődtek, amelyek a pszichológia igazi tár-
gyát éppen a nem-tudatos-testi tényezőkben 
látták (pl. materializmus), amelyekből a tudati 
élet mint visszhang, mint kísérő mellékjelen-
ség magyarázható (Várkonyi H.). Van olyan 
értelmezés is, amely a pszichológiát az emberi 
viselkedés tudományának (Behaviorizmus), az 
élő lényeknek a környezetükre vonatkozó maga-
tar tásuk tudományának tekinti. 

Maga a lélektan, a lélek tudománya, az utolsó 
évtizedek folyamán alapvető átalakuláson ment 
keresztül. Az önmegfigyelésre támaszkodó régi 
(klasszikus) pszichológia mindinkább háttérbe 
szorult a kísérleti lélektannal szemben. Wundt 
Vilmos (1832—1920) volt az, aki a természettu-
domány módszereit alkalmazta a lélektanra s 
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ezzel megalapította a modern kísérleti pszicho-
lógiát. Szerinte a belső észrevevés (introspek-
•ció) nélkülözhetetlen forrása ugyan lélektani 
ismereteinknek, de épp olyan nélkülözhetetlen 
ezeknek kiegészítése és ellenőrzése a kísérleti 
módszerek segítségével. A lélektannak ez a be-
ható művelése e tudomány folytonos differen-
ciálására vezetett és olyan gazdag irodalmat 
érlelt, amelyet vajmi nehéz áttekinteni.1 Ma 
már van egyéni (individuális), differenciális, 
filozófiai lélektan, néplélektan és társadalmi 
lélektan, pszichotechnika, pszichoanalízis stb. 
Ezek mintegy gyűjtőpontban, a Pszichologiz-
wiwsban egyesülnek. Ér t jük ezen azt az újabb 
irányt, amely a filozófia minden kérdésében a 
lélektani szempontot teszi uralkodóvá és tűzi 
ki magyarázó elvül. A pszichológiának egy-
oldalú művelése, érvényesítése a logika rová-
sára eredményezte a pszichologizmust, viszont 
a logikának előtérbe való nyomulása a pszicho-
lógia rovására hozta létre a logicizmust. A pszi-
chologizmus különböző fokozatokban jelentke-
zik: szélsőséges alakjában azt állítja, hogy a 
pszichológia alapja a filozófiának, főleg a tu-
dománytannak és a szellemtudományoknak, sőt 
a logikát és az értékelméletet is ebből a szem-
pontból mérlegeli. Ezzel szemben a helyes 
egyensúly megóvása érdekében nyomatékosan 
utalni kell arra, hogy az ú jabb kutatások és 
eredmények alapján a lélektan mellé az élet-
tan (biológia) sorakozik fontos tényezőként, to-
vábbá hogy az életfilozófia és az életpedagógia 
követelményeivel is számolnia kell. 

A nevelés- és oktatásügy történetéhen még 
nem volt idő, amikor a lélektani szempont any-
nyira homloktérben állt, uralkodó lett volna, 
mint ma. Különösen emiítésreméltó, hogy en-
nek csirái nálunk már régebben jelentkeztek, 
íme néhány idevágó érdekes adat. Első magyar 
kultúrpolitikusunk, Urményi József (1741—1825), 
a magyar közoktatásügy újjászervezője, már 
1812-ben megjelent nagy kultúrpoli t ikai mun-
kálatában hangsúlyozta, hogy a felállítandó ta-
nárképző-intézetben a pedagógiát pszichológiai 
alapon kell tárgyalni. 

A ma is homloktérben álló lélektani jellem-
ra jzokra (pszichof/ráfta, nem tévesztendő össze 
a pszicho.gram«iokkal) a magyar művelődés- és 
neveléstörténelem szintén felette tanulságos 
példával szolgál. Teleki László gr. (1764—1821), 
az egész Európát bejárt nagyműveltségű főúr, 
aki „A magyar nyelv előmozdításáról buzgó es-
deklései" című könyvében (Pest, 1806, 298 lap) 
hatalmas művelődéspolitikai programmot fej-
tett ki, egy korábbi, 1796-ban készített kézira-
tos pedagógiai munkájában ,,Tanácsadás a 
gyermeknevelés ügyében" f iai nevelője számára 
ad tanácsokat. A 4. szakaszban gyermekeinek 
nevelési célját ál lapít ja meg, egyenként jel-
lemzi fiainak lelki természetét, másfelől a jó 
nevelő tulajdonságait. Fiainak lelki ra jza i re-
mekbe illő kis pszichográfiák. A hatéves Teleki 

1 Ez az irány lett uralkodóvá a pedagógiai szakfolyó-
iratokban is. Lásd például a Néptanítók Lapjának 1933. 
évfolyamában megjelent cikkeket: A lélekember (11. sz.) 
A lélektan és a neveléstudomány viszonya (12. sz.) stb. 

Józsefet, majdan a Magy. Tud. Akadémiának 
első elnökét, a gyermekpszichológus apának 
élesen figyelő szeme ilyen jellemzés kíséretében 
adja á t nevelőjének: „Jósi f iamba a cholricum 
temperamentum az első, ehhez egyforma ele-
gyítéssel van kötve a sangvineum és a flegma-
ticum. Ennek elméje nehezebben fog (az Ádá-
ménál), de amit megfogott, mélyebben is belé 
nyomódik. Ennek memóriája többecske vagyon, 
judiciuma legtöbb, ingenicuma majd semmi; 
ha rag ja ritka, de magában tartó és nagy mér-
tékben való. A bará tsága erős mindaddig, amíg 
choleráját nem sérti. Ennek ambitiója nagy és 
ha ezt jó ú t ra vezérli az ember, sokra lehet 
vinni. Minden tanuláshoz nehezebben jut , mint 
a bátyja , de jobban nékie fekszik és többre is 
viszi. Érzékeny szívű mindaddig, míg ambitio-
ját megsértettnek nem tar t ja , azután pedig az 
ércnél is keményebb. Ezt a félsszel vigyázva 
kell dirigálni, mert vagy az, hogy az ember 
egészben a generositástól megfosztja vagy az, 
hogy megmakacsítja. Ha tisztviselő lesz, sub-
alternusnak jobb lesz (bátyjánál), mert mun-
kás lesz. Directornak is jó, de csak akkor, mi-
kor valamit lassan kell kivinni. Katonának is 
jó, de inkább az infanteriánál, mint a kavalle-
riánál (ahol t. i. merész nekivágásra van szük-
ség). H a gazda lesz, rendbe fogja tar tani gaz-
daságát, hanem nem fog sok ú j a t p róbá ln i . . . 
Mind a két fiam nemes és fényes cselekedetre 
képes, de azzal a különbséggel, hogy a nagyob-
bik hamarabb véghez viszi, a kisebbik pedig 
elébb megfontolja azt, hogy az-é, vagy csak 
annak látszik. Ezen Jósi fiam nevelése körül 
való főbb maximáknak ezeket gondolom^ hogy 
az ember az ambitionál fogva vigye ugyan, de 
úgy, hogy azt legfőbb indító oknak ne tegye; 
e mellett önteni kell bele egy kevés tüzet és 
a r ra szoríttani, hogy cselekedeteiről sokáig ne 
gondolkozzék, hanem tanul ja meg a dolgot hir-
telenebben is jól megfogni. A nagyobbik fia-
mat unszolni kell a tanulásra, ellenben a ki-
sebbiket némelykor tartóztatni is. H a így ne-
velődnek két nagyobbik fiam, úgy egyforma 
jó embereket várok mind a kettőből." 

Kovács Pál orvos, az Akadémia tagja, Vörös-
marty, Bajza, Fáy bará t j a , szerzője az első ma-
gyar rendszeres nőnevelési munkának: „A ne-
vendék nőnem" (Pest, 1833, 102 1.), amelyben a 
mai differenciális pszichológiának a nemek ti-
pikus lelki különbségeire vonatkozó eredmé-
nyeit több tekintetben jól anticipálja. Különö-
sen meglepően modern nála a gyermekjátékok 
pszichológiai felfogása: hogyan válik kiilön a 
fiúk és leányok tipikus játéka. Kovács a fiúk 
és leányok értelme között is egy sereg sajátos 
különbséget állapít meg; ezeknek megfelelően 
más értelmi nevelést ajánl a f iúk s mást a leá-
nyok számára (Kornis Gy.: A magyar művelő-
dés eszményei. L 306. 1., 494—95. 1., I I . 513—14. 1.). 

* 
Key Ellen „gyermek századának" csirájából 

terebélyes fává nőtt ki a ,,pszichológia szá-
zada", amely mindent és mindenkit körzetébe 
von. A századvég óta divattá lett : embereket, 
dolgokat, eseményeket lélektani szemüvegen 
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keresztül szemlélni, vizsgálni, megérteni és ért-
hetővé tenni. Ezzel az eljárással, módszerrel 
minden téren találkozunk: irodalomban2 és mű-
vészetben, közgazdaságtanban és büntetőjogban 
éppúgy, mint az orvostudományban és peda-
gógiában. Sőt egy francia miniszter, Pierre 
Cot, minapi nyilatkozata szerint még a poli-
tika3 s vele a revízió4 kérdése is lélektani té-
nyezőktől függ, ami nálunk „a lelkek koncen-
trációja" jelszavában jut kifejezésre. Ezt az 
önmagában jogosult, értékes eredményekkel 
biztató irányt felkapta a dilettánsok, műked-
velők tömege, amely tudományos célok és el-
járások helyett gyakran mesterkélt fogásokhoz 
folyamodott, a mindennapi élet eseményeit, 
hiányait pszichológiai köpenybe burkolt, közön-
séges fogyatkozásokat pszichológiai mártásban 
tálal t fel és mindezzel megteremtette azt a ko-
molytalan kísérletezést, amelyet Erényi G. ta-
lálóan Raptus psychologicusnak nevezett el. 

Ér t jük és természetesnek talál juk a lelki té-
nyezőknek ezt a szinte robbanásszerű előretöré-
sét, amely két forrásból táplálkozik. A régi 
iskola „lelketlen", pszichológiaellenes volt, a 
mai iskola a gyermekek tanulmányán épül fel; 
a régi iskola az ismeretek tömegével zaklatta 
(zaklatja!) a gyermeket, az ú j iskola helyet 
követel a gyermek érzelmi és szabadságjogai 
számára. Amint tudatára ébredtek az ember 
értékének és kezdtek ráeszmélni az egyéni-
ségre, a kedély istápolására is nagyobb súlyt 
vetettek. A másik ok a világháború által idegi-
leg és közgazdaságilag felzaklatott emberiség 
fogékonyságából, szükségletéből és reményke-
déséből fakad. ,,Korunk mély lelki válságát 
semmi sem szökkenti szembe jobban, mint a 
szögesen ellentétes életeszményeknek és szel-
lemi irányoknak végletes kihegyezése" (Kornis 
Gy.: Az államférfi, I. 15). Válságban élünk, 
amely nem közönséges, hanem fejlődéstörténeti, 
egyben ugrásszerű és ú j korszakba vezet. 
A gazdaság szüntelen nyomást gyakorol a lé-
lekre (gondoljunk csak a háziasszony nap-nap 
után megújuló robot jára ; reá, aki csak remény-
ségből és gyermekeinek él). Ma szinte csak ezek-
nek tűrhető a helyzete, mert a közfigyelem mind-
inkább feléjük fordul. Ma a gazdasági ténye-
zők és a technika túlméretezése fol>Ttán a lélek 
háttérbe szorult helyzetéből szabad levegőre 
áhítozik; ma a három alapelem (test, szellem, 
lélek) szintéziséből kialakuló egész embert ú j r a 
fel kell fedezni, képzésére törekedni. 

2 Csak hasonlítsuk össze a régi és az új drámák és 
regények hőseit! 

s V. ö. Fedor Vergin: Das unbewusste Europa. Psycho-
analyse der europäischen Politik (Europa megelemzett 
lelke), 1931, 343 lap. 

4 J. Keynes, a cambridgei egyetem tanára, világhírű 
nemzetgazdasági író, „Essays in Diography" c. új mun-
kájában a párizsi békeszerződések rejtélyét a pszichoana-
lízis alkalmazásával igyekszik megfejteni. E helyen csak 
utalni kívánok az állatlélektanra, amely nem mai keletű és 
amelyről újabban a következő munka jelent meg Fr. Alver-
des tollából: Tierpsychologie in ihren Beziehungen zur 
Psychologie des Menschen (Állatpszichológia az ember 
pszichológiájával való vonatkozásban), 1932, 120 1. 

Minden ú j irány, amely egy megelőző vissza-
hatásaként jelentkezik, kilengést mutat; túlzá-
sai eleinte felülkerekednek, idővel azonban 
tompulnak és a mozgalom az őt megillető sze-
repre korlátozódik. „Minden ú j eszme mindjár t 
egyetemességre törekszik, természetes fejlődési 
formája a totali tásra való törekvés" (Kornis 
Gy.: Az államférfi , I. 35). A pszichologizmust, 
amely immár az értelmi és testi nevelést is 
maga alá rendelte, túlbuzgó hívei a pedagógia 
területén is egyedül üdvözítőnek hirdetik, ami-
nek ellenhatása, kr i t ikája mind sűrűbben je-
lentkezik, még pedig olyanok részéről is, akik-
nek e tudomány fejlesztése körül kiváló érde-
meik vannak. íme néhány tanúságtétel. 

A kísérleti lélektan jogosultságának korláto-
zása mellett már vagy 20 év előtt Münsterberg 
Hugó, az amerikai Harvard-egyetem híres ta-
nára, foglalt állást Grundlinien der Psycho-
technik c. művében (1914, X I I + 767 1.), amely-
nek 33. és 38. lapján ezt í r j a : ,,A nevelés terén 
bizonyára jogosultak az alkalmazott lélektan 
befolyásába vetett legkomolyabb remények, de 
az újabb pedagógia fejlődése azt mutatja, hogy 
ezek a remények gyakran elterelték a figyel-
met az iskolai életnek más, nem kevésbbé fon-
tos mozzanataitól. Néhány országban a köz-
oktatásügy vezetői olyan egyoldalúan kedvez-
tek ennek a hitnek, amely a tanítónak pszicho-
lógiai tanulmányaitól vár minden üdvösséget 
az iskolára, hogy emiatt más pedagógiai törek-
véseket elhanyagoltak. Pedig nem volna sza-
bad kételkedni abban, hogy semmiféle lélektan 
és lélektani pedagógia nem pótolhatja amaz 
elsőrendű követelést, amely a tanítónak alapos 
tudományos képzettségére vonatkozik azokban 
a tárgyakban, amelyeknek taní tására hivatott. 
Valóban veszedelmes reform lenne, ha a taní-
tók odáig jutnának, hogy egészen lélek- és 
neveléstudományukra bíznák magukat és ez 
okból tudományos képzésüket elhanyagolnák 
A gyakorlati pszichológusnak nem volna sza-
bad sohasem megfeledkeznie arról, hogy egész 
pszichológiája csakis betekintést enged neki 
azokba az eszközökbe, amelyek bizonyos végcél 
elérésére szolgálnak, hogy azonban sohasem 
határozhatja meg magukat ezeket a végcélo-
kat. A nevelésnek semmiféle lélektana sem álla-
p í tha t ja meg, hogy mely pedagógiai végső fel-
adatokat kell a tanítással megoldani. A lélek-
tani tudás mindig csak arra taníthat, hogy egy 
bizonyos cél érdekében mily úton kell haladni. 
Megérthetjük a figyelemnek, az emlékezésnek 
vagy a megakasztásnak lélektani mechanizmu-
sát és ebből az ismeretből igen jól levezethet-
jük, hogy az emlékezetet, a figyelmet vagy a 
megakasztást hogyan értékesíthessük. De a 
lélektan sohasem felelhet ar ra , hogy mi érde-
mes figyelmünkre, hogy mely eszményt a ján-
latos utánozni, vagy hogy az emlékezetnek me-
lyik f a j a legbecsesebb életfeladatunkra nézve.. 
A nevelés és oktatás tulajdonképeni céljainak 
megállapítása egészen másirányú elmélkedé-
seknek, etikai és társadalmi téren mozgó vizs-
gálódásoknak van fenntartva. Ugyanez áll min-
den más téren." 
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Ugyancsak óvatosságra és mértéktartásra int 
a kísérleti lélektannak egyik mai vezéralakja. 
Az Institut für Pädagogik und Psychologie a 
tanítóság tájékoztatása érdekében 1932 augusz-
tus 2—5-én Münchenben előadássorozatot tar-
tott a jelenkor pszichológiájáról, amikor is 
szóhoz jutot tak a mai lélektani kutatás főkép-
viselői. Ez alkalommal William Stern'' meg-
állapította, hogy a psziehotechnikát és teszt-
módszereket ma már nem illeti meg az a fon-
tosság, amelyet nekik a tehetségek megállapí-
tásában még néhány év előtt tulajdonítottak. 
Stern legalább olyan fontosnak ta r t ja az ösz-
tönös és kifejezésbeli pszichológiát (Ausdrucks-
psychologie), amelyben arc-, kéz-, testmozgások 
és változások alakjában az egész személyiség 
spontán és zavartalanul nyilatkozik meg. Fi-
gyelemreméltónak t a r t j a a grafológiát is, de óv 
attól, hogy a szimptómáknak csak egyetlen cso-
por t já t (Monosymptomatik) vegyük számba. 
A tanítónak nem olyan pszichológiára van 
szüksége, amely tudományos konstrukciók sze-
rint já r el, vagy már eleve egy racionalisztikus 
fogalomrendszerhez köti magát. A tanuló meg-
figyelése as iskolai életben és munka közben 
értékesebb eredményeket szolgáltat annak meg-
ismerésére, mint a tesztkombinációk. Ez pedig 
elég érthetően a tanító megfigyeléseinek és a 
megfigyelő lapok fontosságára utal. 

R. Wahle „Entstehung der Charaktere" 
(A jellemek megalakulása) c. munkájában kí-
méletlenül ostorozza a lábrakapott népszerű 
pszichológiai szőrszálhasogatásokat és ezeket 
sa já t pszichológiai rendszerével igyekszik he-
lyettesíteni, amelyben az élettani és motorikus 
tényezőknek ju t a főszerep. 

Már ez a néhány illetékes vélemény is alkal-
mas arra, hogy bizonyos tartózkodást tanúsít-
sunk a pszichologizmus túlzásaival szemben és 
óvatosan mérlegeljük, hogy abból ma mit, 
mennyit és hogyan valósíthatunk meg. Mert az 
iskola pszichologizálásánál a külső körülmé-
nyek mellett figyelemre kell méltatni a fa j i 
különbségeket és a helyi viszonyokat is, még 
pedig mind a tanuló, mind a tanító tekinteté-
ben: más a falusi és más a városi, más a mai 
gyar és más a német gyermek pszichéje; má-
sok voltak a ,,régi jó idők" lehetőségei és má-
sok a mai válságos idők parancsoló kényszerű-
ségei. 

Az elmondottak alapján pedagógiai-pszicho-
lógiai hitvallásunkat a következőkben foglal-
ha t juk össze. Az iskola elpszichologizálásának 
gátat kell vetni, mert ellenkezik az általános 
iskola rendeltetésével, a tanulóif júság érdeké-
vel. életszükségleteivel és elterelheti a tanítót 
legfontosabb hivatásbeli kötelességétől: a taní-
tásra való lelkiismeretes készüléstől. Az álta-

5 W. Stern (szül. 1871), hamburgi egyetemi tanár, meg-
alapítója az úgynevezett perszonalisztikának, amely nem 
tiszta pszichológia, hanem inkább az egész embernek 
mint egységnek mivoltát kutatja. Ennek az egészre irá-
nyuló elvnek értelmében a személy mellett a tárgyat is 
tekintetbe veszi. 

lános iskola osztálytermei nem szolgálhatnak 
kísérleti laboratóriumként, amelyekben a tanu-
lókkal hivatottak és hivatatlanok kísérleti nyu-
lak módjára rendelkeznek, bánnak el. Ha az 
illetékesek okkal-móddal valamely kísérletet 
megengedhetőnek találnak, ez csak a rendes 
tanítási időn kívül történhetik. Az iskola a 
gyermekek kedvéért van (és nem megfordítva!) 
és nem állhat tisztán tudományos (?) célok 
szolgálatában, mert feladata elsősorban gya-
korlati jellegű. A tanító pedig igyekezzék a 
szellemi és lelki egészségtan elemeit és törvé-
nyeit megismerni és a szociálpedagógia szelle-
mében pszichológiai tapintat ta l és intuícióval, 
de főleg szeretettel teljes felelősséggel hivatá-
sának megfelelni. A mindenáron pszichologi-
zálok az eszközt összetévesztik a céllal: a pszi-
chológia, a gyermektanulmány a gyermek jobb 
megismerésére tanít, útmutatással is szolgál-
hat, hogy miként j á r junk el, de hallgat és 
cserbenhagy, amikor a nevelés céljáról esik szó. 
Helyénvaló tehát pedagógiai-kísérleti labora-
tóriumokban és kísérleti („új") iskolákban, de 
nem pártolhat juk az iskolázás egész területén, 
az általános iskolában, mert nem csupán a tan-
erők számára jelent lényeges megterhelést, 
amely kihatással lehet szorosabb tanítói műkö-
désükre, hanem a nagyjában amúgy is ideges 
tanulókat is önkéntelenül egocentrikus i rányba 
tereli, ami a tanulmányi koncentráció rovására 
megy. A mai viszonyok között általában beér-
hetjük a tanító éber megfigyeléseivel, ezeknek 
gyűjtéséből, összehasonlításából leszűrhető ta-
nulságokkal, ami természetesen megfelelő elő-
képzést feltételez. (Lásd fent a lélektani jellem-
rajzokat Teleki László grófnál.) Ilyen kísérleti 
iskolaszámba mehet nálunk, rátermett tanerők 
és kisebb tanulólétszám mellett, Domokos 
Lászlóné „Üj iskolája", amelyben gyermek-
tanulmányi. illetőleg fejlődéstani alapon igye-
keznek eredményeket kitermelni. (Bővebbet 1. 
az intézet 1932—33. évi értesítőjében.) 

Alaposabb elgondolás mellett nem hallgat-
hat juk el azonban, hogy „Az iskola fejlődés-
tani alapon" fogalmában bizonyos ellenmondás 
rejlik, amely elővigyázatra int. Az „iskola" 
gyűjtőfogalom, a „gyermekfejlődés" pedig ha-
tározottan egyéni jellegű. Ezt az ellentétet a 
gyakorlatban nehéz összeegyeztetni, mer t az 
általános iskola osztálykereteken épül fel, ame-
lyek nagyjában megfelelnek az életkoroknak, 
a fejlődés viszont cgyénenkint ugyancsak nagy-
jában függetleníti magát az életkortól. Ezt a 
nehézséget az úgynevezett „mannheimi rend-
szer" az osztálykeretek meglazításával, illető-
leg differenciálásával, szaporításával igyekszik 
áthidalni. A gyermekfejlődéstani elvnek esz-
ményi megvalósítása tehát csak kevésszámú 
gyermeknek (magán) tanításánál sikerülhet, 
meghonosítása az egész vonalon uralkodó tömeg-
tanítás mellett a mai gazdasági viszonyok köze-
pette el sem képzelhető. 

Befejezésül legyen szabad egy hasonlattal él-
nem. Amint egy állam közgazdasága azon for-
dul meg, váj jon a mezőgazdaság, ipar, keres-
kedelem és közművelődés belső és külső vi-
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szonylatban arányosan van-e képviselve és 
összhangban működik-e, azonképen az egyén 
önmaga és a köz iránt annál jobban teljesít-
heti hivatását, minél tökéletesebb és összhang-

zóbb testi, értelmi és lelki kiművelése. Régi 
igazság, amelyet azonban nem lehet eléggé is-
mételni. 

Ne quid, nimis: ne túlozzunk. 

A GOIDOLKOZTATÓ ÜZEISLÉLTETÉi. 
Ir ta: MOLNÁR J Á N O S . 

B á r ó Eötvös József írta egyik értekezésében: 
„Fiatál korunkban a tevékenység valóságos szük-
ség s a legmegfeszítettebb munka kevésbbé fá-
raszt, mint a hallgató figyelem". Mintha csak ma 
szólna hozzánk a kiváló államférfi, a magyar 
közoktatás halhatatlan megszervezője, a művész-
lélekkel megáldott író-pedagógus. A legújabb 
nyomokon járó, a gyermeklelket tudományosan 
kutató és elemző pedagógia alappillérét hangoz-
t a t j a ezzel egykori nagy Mesterünk s ezzel bizo-
ny í t j a azt a meggyőződésünket is, hogyha a 
magyar pedagógiai irodalom nem is volt a múlt-
ban olyan gazdag, de gondolatokban, gyakor-
lati és elméleti tapasztalataiban és célkitűzései-
ben akkor sem maradt el a könyváradatot ter-
melő külföld mögött. Igen, a legújabb nevelve 
oktató eljárásnak az irányelvét már báró Eöt-
vös József hangoztatta. A gyermeket nem guzsba-
kötött rabnak, hanem eleven, folytonosan cse-
lekvésre, szabad mozgásra vágyó embernek látta 
már ő is. Teljesen tisztába volt azzal, hogy az 
egészséges szervezetnek legnagyobb, szinte el-
viselhetetlen büntetése a semmittevés, a kény-
szerű tétlenségbe merevedő, hallgató figyelem. 
Világosan látta s éppen ezért hirdette is azt a 
m a már tudományosan is bebizonyított igazsá-
got, hogy a gyermekre nem lehet a meglett em-
ber lelki vonásait ráhúzni, a gyermeket nem le-
het a felnőtt ember mértékével mérni. A gyer-
mek nem kis-ember, akiben a felnőttel azonos ké-
pességek és tulajdonságok kisebb mértékben vol-
nának meg, hanem minden korban eredeti, ön-
álló, önmagában befejezett lény, saját testi-lelki 
vonásokkal. A gyermek nem kis-öreg, akivel ko-
molykodó felnőttmódra kell bánnunk, hanem sa-
játos egyéniség, akit alaposan meg kell ismer-
nünk, hogy vele lelki vonásai, egyénisége sze-
rint bánhassunk. Az egészséges gyermekegyéni-
ségnek nélkülözhetetlen és szükségszerű eleme a 
testi és szellemi mozgás, a folytonos cselekvés. 
Ezt nekünk, pedagógusoknak csak irányítanunk 
szabad, de letörni, a gyermekből kiirtani, meg-
semmisíteni soha, mert nem is lehet. 

De benne van Eötvös József idézett mondásá-
ban a tanítás egyik legrégibb, örökké időszerű 
aranyigazsága: a szemléltetés is. Azt mondja, 
hogy a gyermek alaptermészete nem a hallgató 
figyelem, hanem a tevékenység. Cselekedni, tevé-
kenykedni pedig csak szemléltetéssel lehet. A szem-
léletnek, mint elmélyedő lelki folyamatnak kell 
kiváltani az írásban, számolásban, rajzban, pa-
pír- vagy agyagmunkában, szétszedés vagy ösz-
szerakásban, utánzásban, dramatizálásban vagy 
éneklésben, vagy megfeszített szellemi munkában 
megnyilatkozó cselekvést. Szemléltetés nélkül 

nincs cselekvés, cselekvés nélkül nincs élénkség, 
enélkül meg színtelen, élettelen, fárasztó taposó-
malom a mi munkánk. Az iskola áporodott lég-
körű hivatallá válik; kínos robot-munka lesz 
ott, ahol vidám kacagásnak kellene jelezni az 
emberi munkakör legnemesebbikét: a gyermek-
nevelést. 

A szemléltetés fontosságának hosszadalmas 
hangoztatása és fejtegetése ezen a helyen felesle-
ges munka lenne. Az ismeretszerzésben való lé-
nyeges szerepéről valamennyien meg vagyunk 
győződve. Gyermekkorunkból, tanulóéveinkből, 
gyakorlati pedagógus munkásságunkból erre vo-
natkozó számtalan tapasztalattal rendelkezünk. 
Mulasztásaink nyomán a reánk kérdően és kielé-
gületlenül merevedő gyermeki tekintetek nyug-
talan érzést váltanak ki belőlünk, az önvád el 
nem nyomható ereje szállja meg lelkünket épp-
úgy, mint a gondos szemléltetéssel járó mosolygó 
szempillantásokból fakadó édes megelégedettség. 
Tudjuk és valljuk mindnyájan, hogy ,.a szem-
léltetés a megfigyelés tudatosságát fejleszti".1 Azt 
is átérezzük, hogy „nem akkor ismerek valamit, 
ha külsejéről van képem, hanem ha jelentésével 
tisztában vagyok".2 Bizonyára nincs közöttünk 
senki, akit a szemléltetés céljáról és jelentőségé-
ről most kellene meggyőznünk. A módozatokról, 
a szemléltetés fajairól és végrehajtásáról azon-
ban lehet és kell is beszélnünk. A pedagógiai 
fegyvertár ősrégi kelléke a szemléltetés, de éppen 
mert ilyen régi, nem árt, ha a rárakódott por-
rétegtől egyszer-egyszer megtisztogatjuk, hogy 
ú j ra meg ú j ra a maga ősi fényességében tündö-
köljék előttünk. 

Állapítsuk meg elsősorban, hogy külső és benső 
szemléletről kell szólnunk. 

A külső szemléltetést jól szolgálhatjuk a kü-
lönböző szertárak anyagával. I t t csak az a fon-
tos, hogyha már van valamije az iskolának, hasz-
náljuk is azt. Közismert, régi igazság, hogy egy 
kis fáradtsággal járó szemléltetéssel nemcsak a 
megértést könnyítjük meg, hanem a munkafolya-
matot könnyedebbé, kellemesebbé is tesszük. Ez-
zel tehát nemcsak a gyermeken segítünk, hanem 
magunk is nyerünk. 

A szertárak azonban — a mai gazdasági viszo-
nyok miatt — sok helyt szegényesek, túlon-túl 
hiányosak. Ébresztgessük s használjuk csak fel 
a gyermek ösztönös alkotó vágyát és gyűjtő-
szenvedélyét, rövidesen látni fogjuk szertáraink 
állományának gyarapodását. Hány kis egyszerű 
bár, de jól használható fizikai eszközt, hány tör-

1 Imre Sándor: Neveléstan. 
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ténelmi, földrajzi vagy irodalmi szemléltető ké-
pet hozhat, készít és ajándékoz szülő és gyermek 
és milyen örömmel! Egy-egy felszólításra milyen 
jól felhasználható könyvet vagy folyóiratot tud-
nak kölcsönözni! (Csak időnk legyen a felhasz-
nálásra.)3 

De itt vannak a különböző ipartelepek, gyárak 
és bányák. Milyen gazdag gyűjteményt szerezhe-
tünk a különböző javak termelését fokonként be-
mutató készletekkel. Kellő megvilágítás alapján 
— az iskolai tanulmányi cél hangsúlyozásával —, 
az üzemek vezetőségeitől, azt hiszem, különösebb 
nehézség nélkül is beszerezhetők ezek. Tanul-
mányi kirándulásainknál ez is célként lebeghet 
előttünk. 

I t t még csak annyit, hogy ne mi szemléljünk, 
hanem a tanuló. Igaz, hogy ennek végrehajtása 
már nem mindenkor megy könnyen. Egy kísér-
leti szer, ásvány vagy növény mellett ez lehetet-
len. De mint elvet el kell fogadnunk s ha minden-
kor nem is, de alkalomadtán meg is valósíthat-
juk. (Egyszerűbb növényt minden gyermek hoz-

3 A legjobb, a legtökéletesebb szertár a természet. 
Az iskolai szertárba gyűjtött anyagok lehetőleg csak szem-
léletismétlésekiil szolgáljanak. (Szerk.) 

hat és szétszedhet, mértani idomokat mindenki 
készíthet, kivághat és hajtogathat, földrajzi je-
lenségeket közösen figyelhetünk meg, stb., stb.) 
Lehetetlenre természetesen nem vállalkozhatunk, 
de leleményességgel és akarattal sokat elérhe-
tünk. 

A külső szemléltetéssel teljesen egyenlőrangú 
a benső szemléltetés. Történelemben, irodalom-
ban és nyelvtanban ennek szinte nagyobb a sze-
repe és mélyebb a hatása a külső szemléltetésnél. 
Letűnt korok eszmevilágát, erkölcsi és gazdasági 
törvényeinek szellemét, népszokásokat, művészeti 
irányzatokat bizony leginkább csak éreztetnünk 
lehet. De ezt aztán kell is, mert különben csak 
adatokat, neveket, szavakat nyujtunk benső tar-
talom nélkül. Nem azt mondom ezzel, hogy pél-
dául nagyjaink arcképének bemutatása felesle-
ges; ez kell, de nem elég. Emberekről és ese-
ményekről szólva, a cselekvést az életet moz-
gató és irányító jellemet, a lelkiséget kell a 
gyermeknek éreznie. Lélekre csak. lélekkel hat-
hatunk. A tanulót hősünk helyzetébe vagy a 
kor viszonyai közé kell beállítanunk. Csak így 
tudja megérteni — vagy inkább csak meg-
érezni — történelmi vagy irodalmi kiválósá-

számáböl. .,Fotóművészeti Hírek" 1933. évi 11—12. 
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gaink nagy jelentőségét. Hunyadi Jánosról 
vagy I I . Rákóczi Ferencről szóló beszélgeté-
sünkkor én mindig felteszem a kérdést: Milyen 
áldozatot hoztál te barátod, testvéred vagy 
szüleidérti Szent Is tván vagy Mátyás király-
nál pedig: Mi lenne a családban, ha a gyermek 
mindent tetszése szerint követhetne1? Mi törté-
nik az olyan játékcsapatban, ahol mindenki 
parancsol és senki sem engedelmeskedik? A 
gyermek gondolkozás nélkül rávágja a kívánt 
feleletet. Ilyen beleélés, benső szemlélet nélkül 
a kormányzásban nélkülözhetetlen erélyt a 
gyermek könnyen félreér thet i , kegyetlenségnek 
minősítheti. 

Avagy Petőfi ra jongó szabadságszeretetét 
vagy Arany hallgatag bölcsességét hogy ért-
hetné meg a tanuló megfelelő hasonlatok, korá-
hoz illő példák átélése nélkül! Hogy érezhetné 
például V. László ban vagy Agnes asszonyban 
a ballada komor szépségét, ha bevezetésképen 
nem éreztetem a bűnös lelkiismeret marcongoló 
erejét?4 A nyelvtan- és számtanban is nagyon 
fontos a külső szemléltetés, de legalábbis eny-

1 Arany Ágnes asszonyát nem tárgyaljuk a népiskolá-
ban. A balladáról, mint műfajról sem beszélünk a nép-
iskolában. A „bűnös lelkiismeret marcangoló őreiét" sem 
„bevezetésképen" ismertetjük, hanem azt magából a köl-
teményből ismertetjük meg. Szerk. 

nyire fontos a sok példázás nyomán fakadó 
benső eszmélés, a törvényszerűség meglátása és 
felismerése. 

Ezt fejezi ki Imre Sándor is, mondván: 
„A megismerés feltétele a figyelemnek a 
tárgyra korlátozása." H a a gyermek figyelmét 
sokszor nem tudjuk felkelteni vagy a tárgyhoz 
kapcsolni, ennek bizony legtöbbször a beleélés, 
a benső szemlélet, az érdeklődés hiánya az oka. 
(Természetes, hogy ilyen esetben sok más té-
nyező: a gyermek betegsége, fáradtsága, gyen-
gesége, csapongó észjárása, otthoni viszonyai 
stb. stb. is szerepelhetnek.) Az érdeklődésből 
fakad a tanulók kérdezősködése, amely legfőbb 
bizonyítéka az egyiittmunkálkodásnak, a tanu-
lónak a tanításban való részvételének. „Minél 
többet kérdeznek, annál jobb" — ál lapí t ja meg 
Imre Sándor. 

Szemléltessünk hát a lehetőség szerint min-
den tárgyban minden módon, mert csak így 
lesz tanításunk élénk, így válik munkánk a 
gyermekre kedvessé, csak így lesz a színtelen 
egyformaságból lüktető, változatos, eleven élet. 
Elismerem, hogy vélekedésemben bizakodó 
alaptermészetem vezet, de teljes mértékben val-
lom az oly korán elhunyt nagynevű volt mi-
niszterünknek, Klebelsberg Kunónak a nézetét: 
„optimizmus nélkül igazi pedagógus el sem 
képzelhető". 

HOGYAHÍ KELETKEZNEK AZ EMLÉKKÉPEK? 
írta: NYARY LÁSZLÓ. 

_A_ki gyermeket akar nevelni, annak tudnia kell 
azt, hogyan keletkeznek lelkében az emlék-
képek, vagyis mi történik az agysejtekben 
akkor, amikor a gyermek gondolkodását irá-
nyítani akarjuk? 

Sokáig a gondolkodást leginkább csak valami 
anyagfölötti jelenségnek tekintették, amely ter-
mészetfeletti alapon keletkezik, működik. Ezért 
volt olyan nehéz hozzáférkőzni és még nehe-
zebb hozzányúlni. Ezért volt az is, hogy a böl-
csészetet is inkább metafizikai tudománynak 
tekintették, mely az emberi gondolkodás ilyen 
metafizikai természetű jelenségeinek kutatásá-
val, megfigyelésével és magyarázatával foglal-
kozik. 

Kétségtelen, hogy az emberi gondolkodásnak 
a lapja az emlékezőtehetség. Ez annyit jelent, 
hogy a külvilágból származó benyomásokat, 
tehát az agy- és idegrendszerünkre ható és 
t raumákat nemcsak át- és felvenni kell, hanem 
szükség van arra is, hogy azokat reprodukálni, 
ú j r a felidézni tudjuk. Másszóval: emlékező-
tehetségünknek és lehetőségünknek kell lennie 
arra , hogy emlékeinket úgy fel tudjuk idézni, 
csoportosítani és egymással összefüggésbe 
hozni, hogy abból egy rendszeres, jól és logi-
kusan megkonstruált képet lehessen megálla-
pítani. 

H a ezt a szellemi munkát meg akar juk ér-
teni, mindenekelőtt tudnunk kell azt, hol, ho-

gyan és miáltal keletkeznek az emlékképek? 
Nehéz nagyon erre a kérdésre válaszolni, mert 
egy egészen ú j tudománynak, a biofizikának 
megállapítását kellene megmagyarázni, ami 
ehelyütt lehetetlenség. Az kétséges sem lehet, 
hogy az emlékképek az agysejtekben keletkez-
nek, azok bizonyos jelenségeihez kötve. Az agy-
sejteket közvetlenül megfigyelni akkor, amikor 
bennük az emlékképeket teremtő és a gondol-
kodást szolgáló jelenségek lezajlanak, mai esz-
közeinkkel lehetetlenség. Még az állatoknál 
sem lehet ezt vizsgálni, mivel az agysejteknek 
a gondolkodást szolgáló jelenségei az agysejtek 
életbenmaradásához vannak kötve és mihelyt 
őket környezetükből eltávolítjuk, megszűnnek 
élni és ezzel együtt megszűnik a gondolkodás 
művelete is. Holt lény tudvalevőleg már nem 
gondolkodik. 

Van azonban egy módja a kutatásnak, amely-
lyel közelebb juthatunk a kérdés megoldásá-
hoz. A következtetés más anyagokon észlelt 
jelenségekből. Tudni kell ugyanis azt, hogy 
minden anyagnak van emléke, azonban ezt re-
produkálni, felidézni nem minden anyag tudja, 
mert ez bizonyos feltételekhez van kötve. Mitől 
függ tehát az anyag emléke? És mitől függ az, 
h ogy emlékeit reprodulkálhassa, amiből az emlé-
kező tehetség származik? Nem lehet itt az agy-
sejtekben a lelki munka közben lezajló jelensé-
gek bizonyítékai tüneteit leírni, mert azt amúgyis 
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•csak a biofizikában igen jártasak tudnák meg-
érteni. De erre nincs is szükség, mert megkísé-
relhetjük a fenti kérdésekhez más oldalról is 
hozzáférkőzni. Minden anyag kivétel nélkül a 
kívülről ráható támadásra egy sebzéssel felel, 
ha a támadás a megtámadott anyag tulajdonsá-
gainak megfelel. Ezt a támadást és sebzést 
„traumának" nevezzük. Vegyünk egy darab pa-
pírt, hajtsuk ezt ketté és simítsunk elég erősen 
a behajtáson. Ezáltal a papiron egy barázda 
képződik, melyet onnan többé el nem tudunk tá-
velítani. Ez a barázda még hosszú idő múlva is 
megmondja nekünk, hogy mi történt vele. Ez a 
barázda a papír emlékképe. E r re mindenki azt 
fogja mondani, ez mind megérthető, azonban a 
papír nem tudja nekünk elmondani azt, hogy 
mi történt vele, az ember azonban tudja. Nos hát, 
az állatnak is vannak emlékképei, mégsem tudja 
azt nekünk elmondani, mert nem tud beszélni. 
Látnivaló, hogy az emlékképek keletkezésében 
nem azon van a hangsúly, hogy csak az lehet 
emlékkép, amelyet elmondani is tudunk, hanem 
egészen más tüneményen. 

Aki figyelmesen végiggondolta a fenti példát 
a papírlapról, annak bizonyára feltűnt az a je-
lenség, hogy a papiron képződött barázdát nem 
lehet többé eltüntetni. Az anyagon visszamaradt 
valami a t rauma után, ami megváltozhatatlan. 
És ebből mindenki rögtön belátja, hogy a trauma 
után keletkező változás az anyagon, csak az le-
het emlékkép, ami megváltozhatatlan és amíg 
megváltozhatatlan. Ezt a meg nem változtatható 
valamit az anyagon a tudomány úgy hívja, hogy: 
„irreverzibilitás". Ez a kissé hosszú latin szó ez-
zel az egyetlen szóval egész sorozatát a tünemé-
nyeknek jelzi. Származik pedig az a latin ver-
sare igéből, amely annyit jelent, mint fordítani, 
fordulni. Az említett hosszú szó már most így 
keletkezett. Versare annyi mint fordulok, rever-
sale visszafordítható, irreversibilis annyi mint 
vissza nem fordítható. A papírlapról szóló példá-
ban azt mondottam, hogy a barázda többé el 
nem simítható vagy más szóval vissza nem for-
dítható. Ami vissza nem fordítható, az már 
emlékkép s ezért az emlékképet irreverzibilitás-
nak is nevezzük. Már most ezek után azt kell 
mondanunk, hogy az, ami vissza nem fordít-
ható, tulajdonképen egy kényszerképzet és így 
minden emlékkép, minden irreverzibilitás alap-
jában véve egy kényszerképzet. 

Itt azonban közbe kell szúrni egy megjegy-
zést. Ha az emberi és állati agysejtekben kelet-
kező emlékképek olyan formában rögzíttetnének, 
mint a barázda a papírlapon, akkor az emberi 
agysejtek nem tudnák azt a temérdek sok be-
nyomást felvenni és visszaadni, ami az öt érzék-
szerv közvetítésével reázúdul. 

Az irreverzibilitásoknak nevezett emlékképet a 
mi idegrendszerünknek egy olyan tulajdonsága 
kíséri, amelyet csak az úgynevezett élő anyago-
kon észlelhetünk. Ha az élő agysejteket egy 
külső trauma sebzi, akkor a megtámadott agy-
sejtek anyagán a sebzésnek megfelelő változás 
keletkezik. Ez a változás mindannyiszor keletke-
zik, valahányszor az agysejtet ugyanazon trauma 

támadja. Azonban csak az agysejteknek van meg 
az a tulajdonságuk, hogy a trauma, a sebzés után 
visszatérnek eredeti ál lapotukba és ezt az élő sej-
teknek, tehát az agysejteknek is, reverzibilitásá-
nak nevezzük. Nagyon jól láthatjuk ezt az élő 
bőrszöveten. A bőrsejt, a felhám a r a j t a esett 
sérelmet redivivus (újraélő) elv alapján idővel 
egészségessé teszi. Az agysejtben magában azon-
ban az a sajátosság jelentkezik, hogy ezen-
túl ugyanazon traumára, különösen ha az sok-
szor és gyorsan egymásután jelentkezik, az első 
traumára keletkezett elváltozás sokkal könnyeb-
ben jelentkezik, amíg végül már automatikusan 
jelentkezik, még akkor is, ha nem az eredeti 
trauma, hanem egy ahhoz hasonló vagy analóg 
trauma t ámad ja meg az agysejteket. 

Ez az automatikusan jelentkező elváltozás az, 
amit irrevex-zibilitásnak, kényszerképzetnek ne-
vezünk, mert az eredeti vagy ahhoz hasonló 
trauma után elháríthatatlanul jelentkezni fog. 

Az agysejtek annál tökéletesebben és annál 
élénkebben működnek, mentől nagyobb és töké-
letesebb a reverzibilitásuk. Az egyén tehetsége 
reverzibilitásának tökéletességétől függ, ez biz-
tosítja az emlékképek tökéletességét és mennyi-
ségét. 

Legtökéletesebb a reverzibilitás a gyermekkor-
ban. Ezért tanulunk legkönnyebben fiatalabb 
éveinkben, első gyermekkorunkban. Az agysejtek 
reverzibilitása a korral csökken, különösen az 
igen magas korban, amikor a legtöbb ember 
újat már nem tud tanulni és a legélénkebben 
emlékeznek a gyermekkori, tehát az elsődleges 
emlékképekre. 

Az emlékképek tehát az agysejtekben így ke-
letkeznek. Mindazon jelenség a külvilágban, 
amely érzékszerveink közvetítésével agysejtjeink-
hez eljut, egy trauma. Ha ezen trauma elég erős 
vagy elég gyakran ismétlődik, akkor keletkezik 
az agysejtekben az, amit irreverzibilitásnak, em-
lékképnek, felidézhetőségnek kényszerűsége miatt 
pedig kényszerképzetnek neveztünk. Azt, amit 
tanulni akarunk vagy amire a gyermeket szok-
tatni akarjuk, addig kell ismételnünk, amíg be-
lőle kényszerképzet keletkezett. Ez a legkönnyeb-
ben keletkezik a legelső gyermekévekben, ezért 
tanul meg a gyermek mindent olyan könnyen, 
akár jó az, aká r nem és ezért van oly nagy sze-
repe a gyermeknevelésben a precedenseknek. 

Az érintetlen és fejlődő agyvelő ki van szol-
gáltatva a környezetének, elsősorban a szülők-
nek, akik avatatlan kézzel ültetnek a gyermekbe 
olyan irreverzibilitásokat, amelyeket későbben 
sem eltávolítani, sem megmásítani nem tudnak, 
legfeljebb a legkeményebb szigorral és konzek-
venciával, ami azonban korántsem jelent testi 
fenyítéseket. 

A gyermek, ha egyszer kényszerképzetté ala-
kultak emlékképei, ki van szolgáltatva azoknak 
és nagyon kevés a kilátás azok megváltozta-
tására. 

Hogy az emlékképek miként szolgáltatják a 
logikus gondolkodást, az már a gondolkodás 
technikájához tartozik, amit nem lehet ily szűk 
keretek között tárgyalni. 
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AZ IÜKOLAFOGl§ZAT ÉS A TAXÍTÓSÁCí. 
í r ta: DR. FENYŐ IMRE. 

.A.z iskolafogászati intézmény kettős feladat 
megoldására vállalkozott. Megvizsgálja vala-
mennyi elemi iskolai tanuló fogazatát és a be-
teg fogakat meggyógyítja vagy eltávolítja, h a 
olyan állapotban talál ja egyiket-másikat, hogy 
többé semmiféle módon nem tud ja megmen-
teni, további romlásával kapcsolatban pedig 
fájdalmas, sőt veszedelmes következmények 
származhatnak a gyermekre nézve. Az iskola-
fogászati intézmény ennek a feladatának több 
évtizedes működése alatt legjobbnak bizonyult 
rendszer szerint igyekszik megfelelni. A rend-
szernek lényeges tulajdonsága a tervszerűség, 
melynél fogva az első osztálytól kezdve évről-
évre újabb osztályt von működési körébe, úgy-
hogy hat év után a népiskola mind a hat osz-
tályáról gondoskodik. Feladatá t akkor o ld ja 
meg helyesen, ha mennél inkább megközelíti 
ezen feladatkör ideális célját : azt tudniillik, 
hogy az év elején végzett fog vizsgálatok alkal-
mával 85—95%-ban betegfogú elemi iskolai ta-
nulóknak év végén az intézmény működése 
következtében 100%-ban legyenek egészségesek 
a fogai. 100%-os eredményt természetesen nem 
tud elérni, mert működésében különféle ténye-
zők (a szülők egy részének és némelyik gyer-
meknek ellenállása, a kezelési és szervezési el-
vekben és módokban rejlő különbségek, költ-
ségvetési nehézségek stb.) hátrál ta t ják, 80— 
85%-os szanálási eredmények azonban általában 
találhatók, sőt helyenkint 96%-os is, mint pél-
dául Bonnban. Az iskolafogászat ezen része 
Gyógyító orvosi munkából áll. 

Kettős feladatának másik része a megelőzés 
(prevenció) eszméjét szolgálja. Ez alatt olyan 
életmódra való törekvést kell érteni, amely 
lehetőleg távol tar t ja és eliminálja a fog és szá5 
megbetegedésében szereplő különböző ártal-
makat. 

A gyógyítás és a megelőzés, mint célkitűzés, 
nemcsak az orvostudományban, de az élet min-
den vonatkozásában felmerül, mindenütt, ahol 
bajokról és károsodásokról és ezek kiküszöbö-
léséről lehet szó. És nyilvánvaló, hogy a kettő 
közül a prevenció az eredményesebb, nemesebb 
és célravezetőbb munka, mint az élet egész te-
rületén, úgy az orvoslásban, az iskolafogászat-
ban is. Ezt a munkát azonban a tanítóság 
közreműködése nélkül nem lehet keresztülvinni. 

Az iskolafogászati intézmény gyógyító orvosa 
megelégszik a tanítóság morális támogatásával, 
azzal, hogy szívesen látott vendégként végez-
heti munkáját az iskola falai között és hogy 
bizonyos adminisztratív teendőkben maga mel-
lett lá that ja az iskola tanítóját és azt az auto-
ritást, amit az iskola levegője n y ú j t és amely-
lyel szemben a gyermekek engedékenyebbek, 
hajlékonyabbak és fegyelmezettebbek. A gyó-
gyító orvosi munka ma általánosan elfogadott 
rendszere már magábanvéve tulajdonképen a 

prevenció szolgálatában áll, ha a munkamenet 
racionalizálása volt is megteremtésének vég-
célja. Amikor az első elemi osztályban, tehát 
az első maradandó rágófogak előtörése idején 
kezdi meg a fogkezeléseket, beosztását éppen 
az indokolja, hogy i lyenkor ínég rendszerint 
olyan kis elváltozásokat talál a maradandó 
fogakon, melyeket kis energiával, rövid idő 
alatt és fájdalommentesen rendbehozhat. Mint-
hogy pedig a gyermek a további években is az 
iskolafogászati intézmény gondoskodása alatt 
áll, szemeink előtt zaj lanak le fogazatának to-
vábbi változásai, úgyhogy mindig idejében tu-
dunk beavatkozni és ezáltal nagyobb bajoknak 
tudjuk elejét venni. A rendszer tehát, amit 
munkánkban követünk, ennyiben preventív. 

Ezzel azonban nem elégszünk meg. Végső 
törekvésünk olyan eszközöket találni és alkal-
mazni, melyekkel a fogszuvasodás fellépését is 
megakadályozhatjuk. E g y rendkívüli módon 
elterjedt népbetegség elleni küzdelem olyan 
eszközeiről van itt szó, melyek részben m á r is-
mertek és felhasználhatók, részben még kísér-
leti stádiumban vannak, részben ismeretlenek. 
Mai tudásunk szerint egyetlen olyan eszköz 
van ezek között, amit az iskolában gyakorlati-
lag és eredménnyel hasznosíthatunk: ez a rend-
szeres és helyes száj- és fogápolásra való ne-
velés. 

Itt veheti ki a tanítóság hatalmas részét az 
iskolafogászat munkájából. Az orvos csak meg-
állapíthat bajokat és azokat gyógyíthatja, de 
oktatni, szoktatni és nevelni egyedül és kizáró-
lag a tanító tud. Egész lelki berendezettsége és 
beállítottsága és az a lelki kontaktus, ami a 
tanulóit szerető tanítót gyermekeivel összeköti, 
erre predesztinálja. Vele szemben a gyermek 
őszinte, készséges és sok mindent, még a rend-
szeres szájápolást is szívesebben vál la l ja csak 
azért, hogy tanítójának ezzel is kedvében jár-
jon. Hogyha ez a szájhigiénia később tudatos 
műveletté válik, nyert ügyünk van, de a kezdő 
lépések eredménytelenek maradnak a vérbeli 
pedagógus művészete nélkül. 

Mi a magyar tanítóság mentalitásának isme-
retében, nehezen tudunk megérteni egyes né-
met szerzőket, akik a tanítóság szerepét az is-
kolafogászatban, bizonyos adminisztratív vele-
járókon kívül, minimális morális támogatásra 
óhajtják korlátozni. Anná l inkább csodálko-
zunk ezen, mert a német iskolafogászat egyik 
első apostola, dr. E. Jessen strassburgi pro-
fesszor m á r a századelejei standard művében 
(Die Zahnpflege vom Standpunkte des Arztes, 
des Schulmannes und des Verwaltungsbeam-
ten) megállapít ja, hogy „a tanszemélyzet fel-
adata rendkívül nagy, mert a tanszemélyzet 
közreműködése és segítsége nélkül az iskola-
fogorvos úgyszólván tehetetlen" és előírja, hogy 
„a kezelést a tanítónak az iskolában elhangzó-
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felvilágosító, bevezető szavai előzzék meg" és 
hogy „a fogápolást az iskolában tényleg gya-
korolni kell". Mi a tanítóság háttérbeszorításá-
nak indokolására felhozott olyan példákat, 
mint az 1926. évben Berlin-Kreuzbergben ren-
dezett úgynevezett fogápolási napok (Zahn-
pflegewoche) tapasztalatait, mikor is 13.000 
rendszeres kezelés alat t álló gyermeknek kérdő-
íveket bocsátottak ki és ezekből mégis csak 
9788 gyermektől lehetett adatot kapni az isko-
lán keresztül; továbbá, hogy 1636 gyermek ke-
zelési lapja, amit kísérletképen, mint iskola-
egészségügyi adalékot az osztálytanítók meg-
őrzésére bíztak, egyszerűen elveszett — bár 
mindkét esetben a felsőbb tanügyi hatóságok 
is élénken szorgalmazták az akció sikerét —, 
a magyar tanítóság szemszögéből nézve elkép-
zelhetetlennek t a r t juk . 

Ellenkezőleg, az a törekvésünk, hogy minél 
intenzívebb bekapcsolódásra nyer jük meg a 
magyar tanítói kar t , hogy átérezve az intéz-
mény nagy közegészségügyi és szociális jelentő-
ségét, lelkesedéssel és szeretettel ápolja azt a 
maga részéről is és teljes egészében vegye ki 
részét az aktív szájápolásra és profilakszisra 
való nevelésből. Szülői értekezleteken a szülők 
felvilágosítása, az iskolában a gyermek tény-
leges szájápolásának begyakorlása és ellenőr-
zése és e fontos profilakti kus általános tiszta-
sági és egészségi tényező megszerettetése a 
gyermekekkel, megfelel a modern pedagógiai 
elveknek és előírásoknak is, melyek a népisko-
lai ismeretszerzéssel egyenlő fontosságúvá avat-
ták a tanulók egészséges életmódra való neve-
lését. Ennek pedig a szájápolás egyik jelenté-
keny része. 

Hogy ezen a téren milyen sok a teendő, arról 
mindennapos tapasztalat tanúskodik. Csak egy 
példa a sok közül, az esztergomi tisztifőorvos 
kirándulása egyik elemi iskolába. Megkérdezte 
a gyermekeket, hogy kinek van otthon fog-
keféje. 36 tanuló jelentkezett a 46 köziil. Meg-

ígérte, hogy másnap ú j ra ellátogat és meg-
ajándékozza azt a gyermeket, aki nem felejti 
el magával hozni a fogkeféjét. Másnap egy kiló 
bonbonnal felszerelve érkezett az iskolába, 
félve, hogy nem fogja tudni igazságosan szét-
osztani a sok kis fogkefetulajdonos között. Fel-
szólítására azonban csak kettő tudta felmutatni 
a fogkeféjét. Ezek közül is az egyik „családi 
fogkefét", amit a család többi t ag ja is használt. 

Az iskolafogászati intézmény minél szélesebb-
körű megszervezése és annak áldásos munkája 
nyomán (ingyenes fogkefeakciók stb.) értékes 
száj egészségügyi propaganda vonul be az iskola 
falai közé. A német fogkefegyárak elismerik, 
hogy az utolsó tíz évben forgalmuk 34%-os 
emelkedése a gazdasági lejtő idején túlnyomó-
részben az iskolafogászati intézmény működé-
sének köszönhető. 

Hazánkban az intézmény megszervezése kü-
lönösen a vidéken nagyon lassan halad előre. 
Az Országos Közegészségügyi Intézet néhány 
egészségügyi mintajárásban állított fel iskola-
fogorvosi rendelőt és ezek nyugat i minták sze-
rint eredményesen dolgoznak. Sajnos, a gazda-
sági helyzet itt sem kedvez a további fejlődés-
nek. Örvendetes csupán az, hogy újabban a 
Magyar Vörös-Kereszt Egylet is érdeklődik a 
kérdés iránt és az egészségügyi és tanügyi 
hatóságokkal karöltve próbálja felvenni a küz-
delmet ezzel a népbetegséggel szemben. Fára-
dozása annál is inkább eredménnyel biztat, 
mert az iskolafogászat integráló tényezőjét, a 
magyar tanítóságot már úgyis bevonta — az 
I f júság i Vöröskeresztes csoportok vezetőiként 
— a vöröskeresztes tevékenység és gondolat 
terjesztésébe és amint a tanítóság a szociális 
ágazatban figyelemreméltót produkált, biztosan 
várható, hogy az iskolafogászati intézmény 
megkedveltetéséből, megszervezéséből és mun-
kájából is kiveszi az őt megillető részt. Bizto-
san várható, mert a magyar gyermek egész-
ségéről, a jövőt építő generáció épségéről van 
szó. És ez megéri a fáradságot is, lelkesedést is. 

A „MAG-YAR JÁTÉK". 
í r ta : FELCZÁN JÓZSEF. 

A z iskolánkívüli népművelést a gyermekszóra-
koztatás, a szabad időtöltés (a rekreáció) kér-
dése is foglalkoztatja. 

Dr. Névelős Gyula min. tanácsos a folyó évi 
június hóban a Néptanítók Lapja 9. és 11. és 
Fitos Vilmos dr. a Pestvármegyei Népművelés 
májusi számában figyelemreméltó cikket í r t a 
népművelő és művészi bábjátékról. E cikkekre 
a szakkörök fülfigyeltek. Jö t t a visszhang, 
amely több szakcikkben jutott kifejezésre, de 
jött a cselekvés is. 

A cselekvők között első helyen áll, mint al-
kotó, teremtő, kezdeményező erő Büky Béla 
székesfővárosi festőművész-rajztanár, aki egyéni 
formát talált arra, mikép lehet a magyar nép-
művelés ú. n. gyermekszórakoztató mesedél-

utánok munkatervébe oly műsorszámot be-
illeszteni, amely lehetőleg a legjobban közelíti 
meg azt a pedagógiai, nevelő-oktató, üdítő célt, 
amelyet maguk elé tűztek a gyermekgondozás 
bará t ja i . Az ő elgondolása szerinti munká-
nak „magyar já ték" nevet adott. És joggal, 
mert az nem az olasz Marionétte, nem a cseh 
Gasparku, nem a német Kasperl, nem a mi fő-
városunk városligeti Papr ika Jancsi színháza, 
nem is bábszínház, hanem eredeti, valódi „ma-
gyar játék". A magyar jelleget adja maga a 
játék tárgya, a cselekmény színtere, amely 
izig-vérig magyar. Adja a szereplők ruhája , 
dala, a kísérők éneke, zenéje, mindezek szer-
zője, akik mind magyarok és csak magyarok! 

Nincs a „magyar játéknak" más köze a báb-
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játékhoz, minthogy ez is színpadon játszódik 
le, kézzel mozdítható figurákkal. De a többi az-
után más, nem a bábjáték sokszor ízléstelen, 
vaskos humorával teletűzdelt, idejét multa és 
sokszor elcsépelt témája , nem a bábjáték_álta-
lában ismert és szinte nemzetközi vonása. 
Nem! A „magyar já ték" egy új , kedves és ér-
tékes eszköz, hogy a versben, dalban, mesében, 
zenében, népviseletben, táncban rejlő szépséget, 
értéket megláttassa, érzékeltesse a fogékony 
gyermekleikekkel. 

A Budapesten sok helyütt — legutóbb a 
Szent István-napon — bemutatott magyar báb-
játék a Somogyvármegyei Iskolánkívüli Nép-
művelési Bizottság meghívására Kaposvárott 
indult meg vidéki ú t j á ra . 

A kaposvári „magyar játék" műsora: 
1. Tücsök és hangya (zene). 
2. Debrecenbe kéne menni (dal). 
3. Miskolci leányok (dal). 
4. Kitrákotty mese. 
5. Egyszer egy királyfi (székely mese). 
6. Fülemüle (Arany János versének kihagyá-

sos felhasználásával). 
7. Hallod-e te királyfi (székely ballada). 
8. Tüzek . . . (Végvári versek). 
A négy egymást követő gyermekszórakoztató 

műsort összesen 2000 iskolás, nagyszámú peda-
gógus és szülő nézte végig. Csupa hangulat, 
derű, a magyar lélek virágai: dal, zene, nép-

viselet, magyar érzés, magyar lélek! Szerepelt 
ott énekkar és szavalókórus, zongora, hegedű, 
eitera, sőt szünet közben a vallás- és közokta-
tásügyi minisztériumi művészi értékű gramo-
fon is. 

A látottak nemcsak az if júság, hanem a 
szakkörök tetszését és elismerését is méltán 
megnyerték, mert „a magyar játék" oly nép-
művelő eszköz, mely nevelő-oktató hatásával 
kiválóan alkalmas arra, hogy az oly szép ered-
ménnyel folyó népművelésünk keretében helyet 
foglaljon. 

Nem túlozunk, ha azt állít juk, hogy „a ma-
gyar já ték" a felnőtteknél és az i f júságnál sok-
ban hozzájárulhat a nemzeti érzés neveléséhez 
s ezzel gátat tudunk emelni a falu erkölcseitől 
messze eső kabaré és úgynevezett műkedvelői 
daraboknak. Nagyon igaz Büky Béla elgondo-
lása, aki „a magyar játék"-kal magas nemzet-
nevelési célokat tűzött maga elé s azért meg-
érdemli a megértést, a felkarolást, az együtt-
működést. Meggyőződésünk szerint „a magyar 
játék", amely a gyermekszórakoztatás egy igen 
egészséges, életrevaló magját rej t i magában,, 
megérdemli, hogy a magyar népművelés min-
den tényezője fölkarolja és így belőle a ma-
gyar gyermekszórakoztatásnak egészen külön-
leges és minden ízében magyar ágát kifej-
lessze és elősegítse, hogy azután olyan elter-
jedt legyen, mint amilyen Csehországban „Gas-
parku" és Németországban a „Kasperl"! 

G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

A szarvas és az őz. 
— Természetrajz, 'gazdaságtan, háztartástan 

a IV. osztályban. — 

írta : D R O Z D Y GYULA. 

Szeretem az alkalmi tanításokat. Egyrészt azért, 
mert ezeknek tárgya i ránt az érdeklődést az 
életnek valamely mozzanata kelti fel, másrészt 
pedig azért, mert ilyenkor a gyermek friss és 
közvetlen szemléleteire, tapasztalataira támasz-
kodhatom. 

Tanmenetünkben csupán a tantervi anyagot 
kell elrendezve felsorolnunk, tehát ott nincs szó 
az alkalmi tanításokról. De annál többet olvas-
hatunk ezekről az Utasításban, mely úgyszólván 
minden tantárgy keretében megkívánja az al-
kalmi tanításokat, még pedig azért, hogy az is-
kola minél több szállal kapcsolódjék az élethez. 

A szarvas és az őz ismertetését Tantervünk is 
megkívánja, de lehet, hogy helyi tanmenetünk-
ben egy-két hónappal előbb, vagy utóbb van 
felvéve, holott az élet most foglalkozik velük. 
Az újságok hírül hozzák, hogy a nagy hidegben 
sok őz, sőt még szarvas is megfagyott. Azt is 
olvassuk, hogy több helyen a falvak szérűskert-
jeit is felkeresik az éhező őzek és szarvasok. 
Ezekkel a hírekkel a rádió is foglalkozott s így 

aligha van család, amelyben ne esett volna szó 
a szánalomra méltó, éhező erdei állatokról. S me-
lyik gyermeket ne érdekelné az állat, különösen 
az éhező, szenvedő á l la t? . . . Ez a gyermeket is, 
a felnőttet is egyaránt érdekli. S ha ezek most 
érdekelnek bennünket, miért ne foglalkozhatnánk 
most velük? Miért kellene várnunk a szarvas és 
az őz ismertetésével esetleg egészen tavaszig, mi-
kor az életből semmi, de semmi nem jön segít-
ségünkre, ami irántuk az érdeklődést felkel-
tené? . . . Ismertessük tehát a szarvast és az őzet 
most, mikor a gyermek is érdeklődik irántuk. 

De el tuclok más esetet is képzelni, ami a 
szarvas és az őz i ránt az érdeklődést felkelti. 
Például azt, hogy lelőtt őzet, szarvast hoznak a 
városba, faluba, amit a gyermekek maguk is lát-
nak, megcsodálnak s amiről egymás között be-
szélgetnek. S ha egymás között beszélgetnek, 
miért ne beszélgethetnénk róluk az iskolában is? 

H a újsághírek alapján foglalkozom a szarvas-
sal és az őzzel, akkor azokat a tanítás két moz-
zanatában is értékesíthetem. Az egyiket a tanítás 
legelején olvasom fel azért, hogy vele az érdek-
lődést felkeltsem, a többit meg a tanítás kereté-
ben akkor, amikor a szarvas és az őz életéről, 
küzdelméről, szenvedéseiről beszélgetek. 

Tanítás közben a következő szempontokat v e -
szem figyelembe: 
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Előbb a szarvassal, majd az őzzel foglalkozom. 
Minthogy a kettő között sok a rokonság, azokat 
a jegyeket, amelyek közösek, a szarvas ismerte-
tése közben dolgozom fel s ez analógia alapjául 
fog szolgálni az őz megismertetésére is. 

Mind a két állatot a maga környezetében mu-
tatom be. Erre a célra olyan képeket használok 
fel, amelyeken a szarvas és az őz az erdőben 
szemlélhető. Minthogy ezeknek az állatoknak az 

az állat egyes szervei mennyiben alkalmazkod-
nak a környezethez s az életmódhoz. Hogy a 
környezet alakító hatását észrevétessem, ahhoz 
az is szükséges, hogy magát a környezetet és an-
nak változatait is ismerjék meg a gyermekek, 
még pedig nemcsak egy, hanem minden évszak-
ban azért, mert más a szarvas és az őz élete nyá-
ron, más ősszel és télen, más tavaszkor. Nyáron 
a gondtalan, nyugodt, ősszel még a fák levelé-

Szarvaspdr. 

életével foglalkozom s mert legjobban ezt is ké-
pek alapján képzeltethetem el, azért olyan képe-
ket szemléltetek, amelyen az állat életének vala-
mely mozzanatát láthatják a gyermekek. Sajnos, 
ilyen magyarkiadású iskolai szemléltető képünk 
csak egy van, a Cserépi-féle kisdedóvodai szem-
léltetőkép, amelyen az őzcsalád látható. Ezen 
a hiányon azonban úgy segíthetünk, hogy ké-
pes lapokból összegyűjtött képeket állítunk a 
gyermekek elé. Megfelelőt eleget találhatunk s 
minél több, annál jobb. Ezek a képek azért is ér-
tékesek, mert a környezetben s híven mutat ják 
be az állat életének egy-egy jellemző jelenetét. 
(Vannak olyan képek is, melyek minden környe-
zet nélkül, a levegőben állva mutatják be az álla-
tokat. Ezek iskolai célokra teljesen alkalmat-
lanok.) 

Az állat testének vizsgálgatása közben arra 
törekszem, hogy a gyermekek észrevegyék, liogy 

nek hullásától is megrezzenő szarvast és őzet 
állítom a gyermekek elé. Téli életükről úgy be-
szélek, mint a küzdés, a nyomorgás, a szenvedés 
időszakáról, tavaszi életükről pedig úgy, mint a 
hangulatkeltő, asztalt terítő évszakról. 

Mindez azonban még nem teljesen maga az 
élet. Az őznek, a szarvasnak élete sem folyik 
le minden esemény nélkül. Az igazi szarvast, 
az igazi őzet azokból az epizódokból ismeri 
meg a gyermek, amelyek az ő életükben előfor-
dulnak. Igaz ugyan, hogy ezek csak olyan őz-
és szarvasepizódok, de mégis ezek teszik a szarvast 
szarvassá, az őzet őzzé, mert ezek összessége az 
igazi szarvas- és őzélet, amit a gyermekkel meg 
kell ismertetnünk. H a ezeket nem ismertetjük 
meg vele, ráismer ugyan a képen vagy a való-
ságban az állatokra, de ez v a j m i keveset ér, 
mert ez még nem az a természetismeret, melyet. 
Tantervünk és Utasításunk megkíván. 
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Az igazi természetismeret az, ha nemcsak meg-
ismerjük a természeti egyedet, hanem szervei-
nek alakulásából következtetni tudunk annak 
életmódjára, azokra a hatásokra, amelyeket kör-
nyezete reá gyakorol s ha ismerjük az állat szo-
kásait, életmódját, a létért való küzdelmét és 
életének jellemző mozzanatait is. 

Ezekre törekszem akkor, mikor a szarvassal 
és az őzzel alkalmi tanítás keretében foglal-
kozom. 

Előkészítés. 
a) A z é r d e k l ő d é s f e l k e l t é s e . Minthogy 

Utasításunk előírja, hogy az időjárást s annak 
változásait egész éven át figyeljük s a hőmérőt 
nézegessük, ebből indulok ki. — Hány fok hideg 
van mal — Nézzük meg! — Hány fok volt teg-
nap? — Mikor volt mostanában a leghidegebb? 

— Könnyű nekünk ebben a nagy hidegben 
otthon a barátságos meleg szobában vagy itt az 
iskolában, de nehéz azoknak a szegény vadálla-
toknak ott kinn az erdőben! Azok éjjel-nappal 
kinn vannak abban a kegyetlen hidegben. Az őz, 
a szarvas, a nyúl, a fogoly, a fácán, meg a többi 
vadállat mostanában sokat szenved. — Én olvas-
tam, hogy egy helyen megfagytak az őzikék. — 
Nekem is mondta az édesapám. — Én is hallot-
tam, hogy megfagytak, a favágók megtalálták s 
hazahozták, — mondhatják a gyermekek. 

— Én elhoztam azt az újságot, amiben benne 
van. Elolvasom, hadd tudják meg azok is, akik 
nem olvasták s nem hallották, hogy mi történt 
a szarvasokkal s az őzikékkel ebben a nagy hi-
degben, — mondom s elolvasom az újsághírt . 

Ha gyermekeimet úgy szoktattam, hogy sza-
badon kérdezhetnek, érdeklődhetnek, megindul 
a felolvasott újsághírrel kapcsolatos beszélge-
tés, melyről így hajlok át a célkitűzésre: 

b) C é l k i t ű z é s . — Látom, hogy sok mindent 
szeretnétek a szarvasról és az őzről tudni, azért 
beszélgessünk róluk. I t t vannak, ni! — mondom 
s alkalmas helyre kiteszem a rendelkezésemre 
álló képeket. 

Tárgyalás. 
a) A k é p e k n é z e g e t é s e ; a g y e r m e k e k 

t a p a s z t a l a t a i . — Ez szarvas, az őz! — Ezek 
kis őzikék. — Ez a szarvas itt bőg. — Ezt a 
szarvast lelőtték. — Ezt kergetik a kutyák. — 
Tanító bácsi, kérem, én már láttam eleven őzikét 

^ a kastély kertjében. Az szelid volt. — Azt én is 
láttam, — mondhatják a gyermekek s én meg-
hallgatom mindazt, amit a képek nézegetésével 
kapcsolatban élményeikből mondanak. Ha ér-
zem, hogy a közvetlenségüket s kifejező kedvü-
ket érdeklődésemmel s kérdezősködésemmel fo-
kozhatom, úgy élményeik, tapasztalataik apróbb 
részletei iránt is érdeklődöm. Beszélgetésüket 
figyelem s tartalmukat összegyűjtöm azért, 
hogy a tanítás további mozzanataiban azokat 
felhasználhassam, esetleg tisztázhassam. 

b) A s z a r v a s t e s t é n e k n é z e g e t é s e s 
a r r ó l k ö v e t k e z t e t é s az é l e t m ó d j á r a . 

A tanításnak ebben a részében olyan képet szem-
léltetek, amelyen a szarvas erdőben, tehát 
természetes környezetében s úgy látható, hogy 
helyzetéből életének valamely jellemző mozzana-
tára következtethetünk. (Például: A kép előteré-
ben ritka, a háttérben pedig sűrű erdő van. 
A szarvasbika fejét feltartja vagy orrlyukait 
kitágítva, leső, várakozó helyzetben áll. Szinte 
érezni, hogy minden pillanatban futásnak ira-
modhatik.) 

— Nézzétek meg, hogy hol van az a szarvas! — 
Az erdőben a fák között. — Kis tisztáson áll. — 
Valamit figyel, — nrondhatják a gyermekek. — Az 
erdő az ő otthona. Ismeri annak minden zegét, 
zugát. Nappal valahol itt benn az erdő sűrűjé-
ben tanyáz. Sokan rátaláltak már a rejtek-
helyére, ahol a lehevert fűről megtudták, hogy 
ott szokott a szarvas pihenni. Tanyája körül a 
fák kérges oldalai kissé simítottak, mintha va-
laki valamit hozzájuk dörzsölt volna. Itt-ott még 
vörös szőr is van raj tuk. Vájjon miért lehet 
az? -— Odadörzsölődött a szarvas. — Én láttam 
már, amikor a disznó odadörzsölődött a fához. 
— Én meg a tehenet láttam, amint a fejét a já-
szolhoz dörzsölte. í gy tehet a szarvas is, — mond-
hatják. — így is tesz. Az ő testére is ráragad 
mindenféle giz-gaz magva, tövise, sáros, piszkos 
lesz a szőre, bőre s esetleg viszket is. Hogyan 
segíthet ez is magán? — A fához dörzsöli. — 
Azért lehet a fán vörös szőrszálakat látni, mert 
dörzsölés közben néhány szál kihull és ottmarad. 
— Sokszor meg az agancsát dörzsöli a fához,-— 
mondom s ha van olyan agancsom, amely a dör-
zsölés következtében kissé le van kopva, azt szem-
léltetem. 

— A szarvas alkonyatkor elhagyja tanyáját s 
útnak indul. Jó legelőt, ivóvizet, barátokat keres. 
Egész éjjel csatangol, barangol az erdőben s vir-
radatkor ismét visszavonul a tanyájára. Sokszor 
azonban nappal is j á r ja az erdőt. Ilyenkor sok-
kal jobban figyel, mint éjjel. — Vájjon miért tar-
tózkodhatik az erdőben? — Mert ott elbújhat. — 
Mert ott ennivalót talál. — Azért, mert ott nem 
találják meg az üldözői, — következtethetnek a 
gyermekek. 

— Milyen ennek a szarvasnak a színe? — Itt 
van ez a fakéreg, ezt melléteszem. — Hasonlít 
hozzá. — Különösen akkor, ha messziről nézzük, 
— erősítem. — Itt van egy ág, itt meg a szarvas 
agancsa. — A szarvas agancsa hasonlít az ághoz. 
— Mi hasznát veheti ennek a szarvas? — A va-
dász messziről azt hiszi, hogy ágak s nem látja 
meg a szarvakat, — képzelik el a gyermekek. 

— Nézegessük most az alakját s testének részeit 
s azokról beszélgessünk, — tűzöm ki a részletcélt, 
mely után közös beszélgetés keretében megálla-
pítjuk, hogy karcsú, szálas, a lábai vékonyak, de 
erősek s így a karcsú törzset futásközben köny-
nyedén röpítik tovább. (Itt a tanító, mintegy ma-
gához beszélve, nézzen a képre s mondja: — Gyö-
nyörű, nemes, délceg tartású állat! Igazán dísze 
lehet minden erdőnek! Aki akár állva, akár fu-
tásközben látja, bizonyára gyönyörködik benne. 
Erdőben legelésző, figyelő, futó szarvast csak ke-
vesen láthatnak, de akik látnak, azok sohasem 
felejtik el! — szóljon. Ezzel a gyermekek érdek-
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lődését, figyelmét még erősebben a szarvas ké-
pére irányítja.) — Ez a szarvas fe l tar t ja a fejét. 
Vájjon miért lehet ez? — Figyel. Talán valami 
zajt hall. — De az orr lyukai is tágultak, nyitva 
vannak. — Azzal szagol. — Idegen szagot kémlel 
az orrával. Megérzi azt messziről. Különösen a 
vadász, a puskapor, a farkas, a hiúz szagát, ame-
lyek neki ellenségei. Most is valami ilyesmit érez-
het, — fűzöm a gyermekek megjegyzéséhez. — 
Nézzétek meg most a szemét. — Azzal merően 
néz. — Azzal is figyel, — mondják. — Most meg 
a fülét nézzétek! — Azzal hallgat. — Azzal is 

amely belül iires, — mondom, aztán meg arról 
szólok, hogy a szarvasbika minden évben el-
dobja az agancsát s másik nő helyette s az ú j 
agancs ágai minden évben eggyel szaporodnak. 
Majd a rövid farkáról, lábainak nézegetésével 
kapcsolatban pedig páros csülkéről szólok. 

— Ez szarvasbika, ez meg szarvastehén, — 
mondom a képekre mutatva. — Mi a különbség 
a kettő között1? — kérdezem, mire a gyermekek, 
az összehasonlítás alapján megállapítják, hogy 
a szarvastehénnek nincs szarva s hogy az kisebb, 
mint a szarvasbika. A szaporodásáról szólva 

Őzbak és suták. 

figyel. — Arra tart ja , ahonnan a hang jöhet. — 
Majd megmozdítja, másfelé fordítja, — mondom. 
— Figyeli, hogy nem hall-e onnan valamit. •— Ni, 
mennyi szőr van a fülében! — mutatom a képen. 
— Ezek az ő antennái, amelyek hallását jobbá, 
finomabbá teszik. — Azt mondtátok, hogy jó a 
szaglása, a látása, a hallása. Vájjon hogyan fej-
lődhetett ez ki? Tudjátok-e? — kérdezem s ha 
természetrajzi gondolkozásuk még nincs annyira 
kifejlődve, megmondom, hogy ezek azért fejlet-
tek, mert szüksége van rá juk és sokat használja. 

— Nézzük most ezt az ágas-bogas agancsát! 
Vájjon mire használhatja azt? — Verekedésre. 
— Arra bizony, meg védekezésre. Ha ellenségé-
vel, a farkassal, a hiúzzál, a medvével találko-
zik, ezzel védekezik. — Vájjon árthat-e ezekkel 
a hegyes, csontkemény szarvakkal? — Meg ezek 
a szarvasbikák egymás között is szoktak vesze-
kedni. Az egyik félti a másiktól az erdőt, a ta-
nyáját, az otthonát és bizony, összecsapnak. Szép 
lehet a küzdelmük! Ilyenkor hangos az erdő az 
agancsok csattogásától. Lám, a szarvas a fején 
hordja a fegyverét. 

— I t t van egy szétfűrészelt agancs. Ez belül is 
tömött. Ebben különbözik a tehén szarvától, 

megmondom, hogy évenként egy, ritkán két kis 
szarvasborjút ellik, melyet féltékenyen nevel. 
(Néhány jelenet az anyai szeretetről. Pl. H a me-
nekül, cikk-cakkosan s lassabban fut, hogy fia 
követni tudja ,s hogy üldözőjét félrevezesse.) 

c) A z őz. Majd az őzek képeit szemléltetem 
s a ra j tuk levő jeleneteket megbeszélem, még-
pedig úgy, hogy abból a gyermekek az őz élet-
módjára következtetni tudjanak, éppen azért be-
szélgetés közben többszöri hivatkozom a szarvasra. 
A tanításnak ebben a mozzanatában a feldolgo-
zandó anyag a következő lehet: Az őz akkora, 
mint a kecske, de karcsúbb, vékonyabb. A hím 
fejét agancs díszíti. Vékony lábaival kitűnően fut. 
Hosszú füleit hegyezi, orrával szimatol. Nyári 
színe sötétbarna. Kisborja pettyes. A család 
együtt j á r j a a bokros erdőt. Tekintetük szelíd s 
az a vadászokat is meghatja. Ha kicsinyét el-
veszik, könnyes szemmel néz a rablók után. (Ese-
tek.) Hátul világos foltjuk van, amit „ t ü k ö r -
nek mondunk. Ennek azt a hasznát veszik, hogy 
menekülés közben jobban látják s jobban követ-
hetik azt, amelyik elől fut. Kiskorában könnyen 
megszelídül s kedves háziállat lesz, de az erdő-
ben nagyon óvatos. A veszedelmet hamar észre-
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ve,szi S riadtan menekül. Tanyája sűrű bokrok 
aljában van. 

d) A s z a r v a s é s a z őz é l e t e k ü l ö n -
b ö z ő é v s z a k o k b a n . — Váj jon mit csinál-
hat, hogyan élhet a szarvas és az őz az erdőben 
egész nyáron? —• kérdezem s a gyermekek az 
eddig hallottak és látottak alapján elmondják 
úgy, amint képzelik. Ha valahol szükséges, ki-
egészítem, rendezem s az életmódot érdekes esetek 
elmondásával világítom, miközben észrevétetem, 
hogy nyáron terített asztaluk van az őzeknek, 
szarvasoknak s hogy ilyenkor minden bokor 
szállást ad nekik. 

— Mi történik ősszel az erdőben1? — képzele-
tem el az őszi környezetet. — Sárgulnak, hullnak 
a levelek. Hidegebb az erdő. — A f ű is szárad, — 
mondják. — S mindezt a szarvas is, az őz is meg-
érzi. A félénk állatok minden ágreccsenéstől meg-
ijednek, megremegnek. A fák levetkőznek s az 
őz és a szarvas rejtekhelye is szabadabbá válik. 
— A lombos vagy a kopár erdőben láthatjuk-e 
meg jobban az őzet és a szarvast? — Az enni-
való is soványabb kezd lenni. Még szerencse, 
hogy ilyenkor a lehullott levelek puha almot ad-
nak nekik. Érdekes, hogy ősszel a szőrük hul-
lani, vedleni kezd s a sötétbarna szőr helyett 
őszes, szürkéssárga szőrük nő. Milyen ősszel az 
erdő színe? — Deres, szürkés, a fák meg bar-
nák. — Az őz és a szarvas színe hasonló lesz az 
erdő színéhez s így nem látják meg az ellensé-
geik, — következtetnek az előbbiek alapján a 
gyermekek. — Igen, a színük télen is védi őket 
ellenségeiktől. 

— Ösz után jön a tél. Milyen ilyenkor az erdő? 
— Hóval borított. — A fák zúzmarásak, jegesek. 
— A szél is hidegebb, — mondják. A szegény őzek 
és szarvasok még száraz fűhöz sm juthatnak, 
mert azt hó borítja. Szegények, éhségüket a fák. 
bokrok gallyaival csillapítják. Ezeket rágják, ami 
bizony sovány eledel ebben a kemény, hideg idő-
ben. Hideg és éhség! . . . Ha még ennivalójuk 
volna, jobban tűrnék a hideget is. Tanyájukat is 
vastag hó borítja, tehát még nyugalmuk sincs. 
Mikor már nagyon gyötri őket a hideg és az éh-
ség, kihúzódnak az erdő szélére és leskelődnek. 
Keresik, hol látnak valami szalma- vagy széna-
kazlat. Félnek az embertől, de hiába! Félelmüket 
legyőzi az éhség. Hogy mit csinálnak, itt le van 
írva az újságban is. Olvasd el csak, Péter! — 
mondom s a gyermek elolvassa azt a hírt, 
amelyben az van leírva, hogy a szarvasok és az 
özek a falu szérűskertjeit látogatták, a kutyák 
észrevették és egészen az erdő széléig kergették. 

A felolvasott hír megbeszélése után a másik 
hírnek megfelelő hátteret készítek. Pl. — Még 
ezek a szarvasok és őzek is szerencsések voltak. 
Valamicskét ehettek s életüket is megmentették. 
Hanem olvasd csak el ezt! — mondom s elolvas-
tatom az az ú jsághír t , amelyből azt tudjuk meg, 
hogy megfagyott őzikéket találtak az erdőben. 
— Szegény őzikék! — Mennyit szenvedhettek 
ezek ebben a n a g y hidegben! — mélyítem a h í r 
felolvasása nyomában megjelent részvétet. — És 
még hány és hány őzike pusztul így el, amit meg 
sem találnak s a varjúk, rókák, vércsék esznek 

meg. Váj jon hogyan segíthetnénk ezeken? — Szé-
nát, szalmát kellene kivinni az erdőbe. — El kel-
lene söpörni a havat, hogy ne feküdjenek a hó-
ban, — keresik a segítség módját a gyermekek 
s hogy ez tetté, cselekedetté váljon, ahhoz nem 
is kellenek őzikék, hanem elég, ha a szenvedő 
madaraknak juttatnak szánalomból eledelt.. (Ezt 
közösen is adjunk és pedig állandóan.) 

— Bizony, az is előfordul, hogy valami kis 
őzike félig megfagyva didereg hideg, havas vac-
kában, valami bokor alatt. Egyszer csak arra té-
ved egy róka. Látja, hogy a szegény őzike a nagy 
hidegben tehetetlen, nem tud futni, megtámadja 
és megeszi, — mondok el egy elképzelhető esetet 
az őzike szenvedéséről, szerencsétlenségéről. 

— Hanem elolvad a hó, jön a tavasz. — Akkor 
már a szarvasnak és az őznek is jobb dolga van. 
— Akkor már van ennivalójuk és nem is fáznak. 
— Ilyenkor aztán mindig enni akarnak, — mon-
dom. — Az erdőben még alig találnak valamit, 
azért kijönnek a határba és a gazda vetését le-
gelik. — Azzal kárt tesznek. — Kár t bizony, de 
azt ők nem tudják. Megkóstolják a fiatal kuko-
ricát is. Azt is lelegelik s az nagyon ízlik nekik. 
Rá is szoknak s bizony még ősszel is odajárnak 
az érett kukoricára. I lyenkor jó, ha a kutyák, 
emberek bekergetik őket az erdőbe. Van ám ezek-
ről ilyen újsághír is! — Ez multévi újság. Ol-
vasd el csak, mi van benne, Marci! — mondom 
s a gyermek elolvassa azt a hírt, amely a 
szarvasok kártevéseiről szól. Ezzel kapcsolatban 
azt hozom fel mentségükre, hogy az állatok nem 
tudják, hogy ezzel kár t tesznek az embereknek. 

— Hanem tavasszal ismét vetkőzni kezdenek a 
szarvasok és az őzek. Elhányják téli bundájukat, 
vedlenek. Vájjon milyen színű ruhát vesznek fel? 
— Nyárit. — Olyant, ami hasonlít a nyári er-
dőhöz. 

e) A s z a r v a s é s a z ő z h a s z n a é s k á r a . 
A tanításnak ebben a mozzanatában a következő 
anyag kerül felszínre: A szarvas és az őz húsát 
megesszük. (Ki evett már?) Agancsukat díszek-
nek, késnyeleknek használják. (Ki s hol látott 
már? Szemléltetés.) Bőrükből kesztyűt, cipőt ké-
szítenek. (Szemléltetés.) A fák, bokrok fiatal haj-
tásait s a gazda terményeit lelegelik, azért, ha 
nagyon elszaporodnak, sok kárt okozhatnak. 
(A madárral, kímélet.) 

Begyakorlás. 
a) Ö s s z e f o g l a l á s . A gyermekek a tanítás 

közben a táblára írt vázlat alapján elmondják 
azt, amit a szarvasról és az őzről hallottak. Jó, 
ha a felolvasott újsághíreket is elmondatjuk 
velük. 

b) F o g a l m a z á s . Í r já tok le annak az őziké-
nek szomorú történetét, amelyiket az erdőben 
megfagyva találtak. Az is benne legyen fogal-
mazványotokban, hogy mit érezhetett s mit szen-
vedhetett az az őzike, mielőtt megfagyott volna. 
Vagy: Megmenekült egy őzike. í r já tok le, ho 
gyan lopódzhatott a szérűbe a szénakazlak közé 
s mi történhetett ott vele. 

c) R a j z . Jelenetek az őz és a szarvas életéből. 
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HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL' 

a) Hazai tanügyi lapokból. 

Népoktatási Szemle. (1933. 3—4. füzet.) A Kir. 
Tanfelügyelők Országos Egyesülete folyóiratá-
nak legújabb száma a tanítói hivatás jelentősé-
gét hangsúlyozza. A füzet első közleménye: 
Padányi Andornak a Kir . Tanfelügyelők Or-
szágos Egyesülete mult évi közgyűlésén elő-
adott értekezése. A következő cikkeket Frank 
Antal dr. í r ta Az iskolai életből az élet iskolá-
jába címen, melyből arra a kérdésre kapunk 
feleletet, milyen gondolatokkal bocsátja ki a 
tanítóképzőintézet a fiatal tanítókat hivatásuk 
teljesítésére. A képzés folyamán ugyanis az a 
törekvés nyilvánul meg, hogy necsak a tan-
termi munkára képesített oktatók induljanak 
el az élet út jain, hanem lelkiekben művelt, sok-
oldalú, teljes emberek. Olyanok, akik elsősor-
ban önmagukat tudják fegyelmezni; logikai és 
erkölcsi önállóságra tettek szert. Tehát nemcsak 
átlátták valaminek az igazságát, hanem kö-
vetni is tudják. Padányi azt a kérdést veti fel, 
hogy: Milyen feladatok között látja a tanítót 
a felügyeleti Mintegy továbbfejlesztése az 
elébbi cikk ama tételének, hogy a tanító nem 
tekintheti magát csupán a tanterem munkásá-
nak. Az intézetből imént távozó tanító sok-
irányú ellenőrzés alá kerül községében. Ezért 
meg kell ismerkednie működése színhelyének 
társadalmi életnyilvánulásaival. Ide pedig 
csakis taní tványai lelkiségének tanulmányozá-
sával vezet el az út. Róna Gábor: Visszatekin-
tés negyedszázados tanítói működésemre cíinű 
cikkében keresetlen, őszinte szavakkal, s a j á t 
példájával v i lágí t ja meg, mit tud a gondolkozó 
tanító kezdetleges, sokszor gátló körülmények 
közt is tanítványainak értelmi, testi nevelése, 
jellemfejlesztése érdekében tenni. O. A. érdekes 
közleményének címe Tanítóképzés Nagybritan-
niában; s a Szabad í r Államban meghonosodott 
tanítóképzést ismerteti. Ősz Béla: Adatok a 
külföldi népoktatás és iskolafelügyelet köréből 
című cikkében Lengyel-, Olasz-, Német- és 
Franciaország népoktatási viszonyait ismerteti 
érdekesen csoportosított adatokkal. Tobisch 
Irén az olasz gyarmatok iskolaügyét ismerteti. 
Cikkéből megismerjük az olaszoknak gyarma-
taikon folytatott céltudatos iskolai polit ikáját . 
A füzetben érdekes könyvismertetéseket is ta-
lálunk, valamint beszámolót a tanfelügyelők 
egyesületi életéről. Az Angyal János gondos 
szerkesztésében megjelent folyóirat eddigelé a 
társadalmi nevelésnek, az egységes köznevelés-
nek, a családi és iskolai nevelés kapcsolatának 
és ezúttal a tanítói hivatás jelentőségének szen-
telte füzetét. A hozzáfűzött várakozásnak ez a 
szám is derekasan megfelelt s épp ezért érdek-
lődéssel vár juk a folyóirat további füzeteit is. 

Magyar Tanítóképző. (Szerkeszti Kiss József, 
Budapest.) Az 1933 decemberi számában kitűnik 
dr. Juhász Béla nemcsak kimerítő, de alapos 

és pompás tanulmánya, melyet a nevelési tár-
gyak tanárainak folyó évi nyár i szakértekezle-
tén olvasott fel „Régi jelszavak újjászületése 
címen. Az egyesületi élet folyásáról Erdélyi 
Olga t i tkár tar ta lmas jelentésben számol be. 
Az Irodalom című rovatban Schön I s tván a 
magyar vezérkönyvirodalom újabb gyöngyének 
mondja Drózdi Gyula most megjelent ú j vezér-
könyvét, melynek címe Helyesírás és nyelvi 
magyarázatok a III. osztályban. Jankovits 
Miklós dr. az elemi és középiskolai oktatás 
vezér- és segédkönyveiről értekezik, Jaloveczky 
Péter pedig Loczka Alajos „A kémiai oktatás 
alapelvei" című didaktikai tanulmányáról. 
A Hírek rovatában megható esettel foglalkozik 
a kitűnő folyóirat. Okmányokat közöl róla, 
hogy a nagykőrösi Bef. Tanítóképző Intézet 
növendékei magukra vállalták azt, hogy egyik 
szegény tanulótársukat, aki teljes szegénysége 
miatt kénytelen lett volna megválni pályájától 
és az intézettől, minden intézeti költséget a sa-
ját jukból rendesen fizetnek. A lélekemelő ne-
mes példát az intézeti Tanács jegyzőkönyvében 
is följegyezték és megörökítették. 

Országos Középiskolai Tanáregyesületi Köz-
löny. (Kiadja az Országos Középiskolai Tanár-
Egyesület, Budapest, VII I , Csepreghy-utca 4. sz. 
Szerkeszti dr. Kardeván Károly.) A magas ní-
vón álló havi folyóirat 1933 december havi 
száma nagyobb részben az Országos Középisko-
lai Tanáregyesület 67. rendes kögyűlésének van 
szentelve. Vezető cikk helyén közli az egyesület 
nagyérdemű elnökének, dr. Madai Gyula ország-
gyűlési képviselőnek a közgyűlést megnyitó el-
nöki beszédét, melyben a kitűnő tanár, szónok, 
bölcselő és politikus sokoldalú tehetsége, előkelő 
gondolkozása és lelkes pálya- és ügyszeretete 
költőiesen emelkedett életfelfogással egyesül és 
a széppróza minden stilisztikai bajával ju t ki-
fejezésre. Azután Esztergomy Ferenc főtitkár és 
Németh József pénztárnoki jelentése követke-
zik és Édes Jenő gondnoki jelentése, mely az-
után egymást kiegészítőén az egyesületi életről 
teljes képet nyú j t és a tanáregyesület emelkedett 
közszellemét magasztalóan jellemzi. Van még a 
füzetben A vezérelv hatása a nevelésre című 
tartalmas értekezés is, melyet Zibolen Endre dr. 
az egyesületben is felolvasott és a tisztújító köz-
gyűlésről szerkesztett jegyzőkönyv, melyből meg-
tudjuk, hogy az Országos Tanáregyesület elnö-
kévé ú j r a a népszerű Madai Gyula dr., fővárosi 
alelnökké Gajda Béla és Hlavathy Imre, vidéki 
alelnökké vitéz Bessenyey Lajos dr. és Fodor 
János dr., leányközépiskolai alelnökké Bernolák 
Kálmán, főt i tkárrá vitéz Esztergomy Ferenc, 
titkárrá Marcell Ágoston dr., szerkesztővé Kar-
deván Károly dr., pénztárossá Németh József, 
ellenőrré Nóvák Kálmán, a Segélyalap elnökévé 
Nagy Pá l dr., pénztárosává Horváth Béla, a 
számvizsgálóbizottság tag jává Rados Ignác, Te-
mesy Győző és Kercsznerich Károly, gondnokká 
Édes Jenő, ügyésszé Osváth Ferenc dr. válasz-
tatott meg. Több érdekes és szépen megírt cikk 
között, mely az egyesület aktuális kérdéseivel 
foglalkozik, a füzet közli a szerkesztő beköszön-
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tőjét, foglalkozik a középiskolai cserkészek mult-
évi tevékenységével és a középiskolai énektaní-
tással, a munkáltató tanítás módszerével, a győri 
tanári kör egyesületi életével s érdekes hírek-
ben számol be a fölmerült ügyekről és kérdé-
sekről. Meleg gyásszal áldoz az egyesület 
halottainak, Oláh Imrének és Suppán Vilmos-
nak, végül pedig a Könyvszemle rovatban ki-
merítően és elismerően ismerteti Pintér Jenő 
nagy irodalomtörténetét, Temesy Győző „Az em-
ber harcol" c. rajzai t és novelláit, Polónyi Fe-
renc „Letűnt világok romjain" c., Jancsó Ele-
mér dr. „Északafrikában" c. út irajzai t és Király 
Dezső „Modern testnevelés képekben és írásban" 
című pedagógiai tanulmányát. Az előkelő szín-
vonalú folyóirat méltán érdekelheti nemcsak a 
hivatásos pedagógusokat, de az irodalmilag 
müveit nagyközönséget is. 

Dunántúli Népművelő. (Közművelődési havi 
folyóirat, megjelenik Szombathelyen. Főszer-
kesztő: dr. Palkó János, felelős szerkesztő: 
Dezső Lipót, felelős kiadó: Plechl József.) 
A december hó 1-én megjelent tartalmas szám 
vezetőcikke részletesen, kimerítően és tanulsá-
gosan foglalkozik a közigazgatás és tisztvise-
lőinek hivatásával az iskolánkíviili népművelés 
mind jelentékenyebbé fejlődő munkálásában és 
föladataiban, példás tárgyilagossággal cs meg-
értésével a közigazgatási tisztviselők nehéz 
helyzetének. Dezső Lénárt cikke még inkább 
lelkesen karolja fel a falu kul túráját , sür-
geti az iskolai kerteket, a falu befásítá-
sát és általában szépítését, aminek nemcsak 
esztétikai jelentőségét, de anyagi hasznát is 
nyilvánvalónak tar t ja . A lap azután illusztrált 
cikkben propagál ja a nemzeti viselet divatját , 
amit mi elvben magunk is helyeslünk, de a 
gyakorlati kivitel tekintetében mérséklő óva-
tosságot ajánlunk. Azt is helyeseljük, hogy a 
légy kártevéseire külön cikk h ív ja fel az olva-
sók figyelmét. A Népművelési előadások című 
rovatban ezúttal A család és a nemzet címen 
Heiner Lászlóné nagygencsi r. kath. tanítónő 
szépen megírt tanulmányát olvassuk és dr. 
Szerdahelyi Eleknek a tuberkulózisról í r t egész-
ségügyi ismertetését s Bitlof Amália lelkes cik-
két, melyben a régi magyar Nagyasszonyok 
példáinak követésére buzdít. Lap- és könyv-
ismertetés, néhány jóízű adoma és a népokta-
tás érdekes apróbb hírei teszik változatossá az 
érdekes számot. 

A hajdúság kultúrája. (Tanügyi és társadalmi 
havi folyóirat. K iad ja a Hajdúvármegyei Nép-
művelési Egyesület. A hajdúvármegyei nép-
művelési egyesületek hivatalos lapja. Felelős 
szerkesztő: Manovszky Károly.) A tar ta lmas 
lap december havi számában özv. Guthyné 
Feleházy Margit pompás tanulmányt í r t Az én 
osztályom címmel. A cikket csak olyan peda-
gógus í rhat ta meg, mégpedig szép stílussal, aki 
nagy pedagógiai érzékkel mélyed el a gyer-

meklélek megismerésében és annak csodálatos 
tüneteihez alkalmazza gyakorlati pedagógiai 
tevékenységét. Számba veszi az otthon befolyá-
sát a gyermeknevelés művészi munkájában, 
amelynek sikere sok külső körülménytől is 
függ. Ami legjobban megkapott bennünket a 
Guthyné szép tanulmányában, az legelsőbben 
is az őszinte szeretet, mellyel hivatását végzi, 
azután a fontoskodás nélkül való higgadt nyu-
galom, mellyel az élet problémáit megítéli s 
hivatásának és munkásságának kedvező és ked-
vezőtlen tényezőit elfogulatlanul mérlegeli. Az 
egész tanulmány nemes, fenkölt szellemmel 
van telítve és ilyennek talál tuk magát az írót 
is, aki ideálokért lelkesedik, ideáljait követi és 
példaképen ál l í t ja taní tványai elébe. 

A lap további tar talmában B—i folytat ja ne-
veléstörténeti szemléjét. Sok érdekes epizód 
emlékét eleveníti fel régi érdemes pedagógusok, 
ezúttal Lévay József, a költő (később alispán) 
és a Foy-család dicső múltjából. 

Cikk van még a füzetben A hajdúmegyei is-
kolák viszonyairól, a Krónika rovatban pedig 
sok érdekes tanügyi hír. A hivatalos rész az 
iskolai hatóságok közleményeit tartalmazza. 

b) Német tanügyi lapokból. 

Új szempontok a német történelem-
tanításban. 

Dr. Pokrandt (Königsberg) „Geschichtsunter-
richt und das Grenz- und Auslandsdeutsch-
tum" (A történelemtanítás s a határmenti és 
külföldi németség) című cikkében foglalkozik 
a német történelemtanításnak a nemzeti szo-
cializmus törekvéseihez mért átalakításával. 
Fejtegetéseinek lényege a következő: 

A német birodalmi belügyminiszter 1933 jú-
nius 22-i kelettel rendeletet adott ki a törté-
nelmi tankönyvek átdolgozására vonatkozóan. 
A rendeletben, mint a történelemtanításra is 
érvényes irányelv, a következő megállapítás 
foglaltatik: „Minthogy jelenleg a németségnek 
teljes harmada a birodalom határán kívül él, 
a történelemtanítás nem szorítkozik csupán a 
német határokon belül eső területekre, hanem 
szem előtt kell tar tania a határokon kívül élő 
f a j testvérek sorsát is". Ez a rendelkezés magá-
ban foglalja a régi felfogás kri t ikáját is. mely 
felfogás hűtleneknek nyilvánította a kiván-
dorlókat. 

A nemzeti szocialista államban, amely a né-
metség f a j i összetartozandóságának alapján 
áll, jobban kell értékelni és méltányolni a ha-
tárokon túl élő németek millióit. A kellő érté-
kelésre megtaníthat a történelem, ha megérteti 
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az if júsággal, hogy a külföldön élő németek 
szerves tartozékai az egész németségnek, az ő 
történetük tehát szorosan beletartozik az egész 
németség történelmébe. Ennek a megértése 
kedvéért azonban gyökeresen át kell alakítani 
a német történelemtanítást, mégpedig elsősor-
ban a népiskolában. Az ú j történelemtanítás 
középpontjába az állam helyett a nép kerüljön, 
a nevelési cél pedig a fa jnémet gondolkodás és 
viselkedés kialakítása legyen. Az ú j történe-
lemtanításban azt is ki kell domborítani, hogy 
amikor német nemzetről esik szó, nem csupán 
politikai vagy kultúrnemzetet kell érteni, ha-
nem ,,természetes nemzet"-et, amely fogalomba 
beletartozik minden német, állami hovatartozá-
sára való tekintet nélkül. 

Ez a „természetes nemzet" a tulajdonképeni 
hordozója a német történelemnek. Maga az ál-
lam csak keret, amelynek igazi tar ta lmát a 
benne élő nemzetiség ad ja ; s az állam mindig 
rá van utalva a népében rejlő erkölcsi, szel-
lemi és természetes erőkre, nemkülönben a nép 
öröklött sajátságaira s a történelem formáló 
erejétől kimintázott lelki alkatára. 

H a a történelemtanítás a vázolt fa j német 
szempontok szerint történik, úgy a külföldi né-
metség történetének bekapcsolása nem já r 
semmi nehézséggel. Csak arra kell ügyelni, 
hogy a tanítás mentes legyen a tisztán állami 
felfogástól, főként pedig minden pártpolit ikai 
szempontból. Másrészt viszont világos, hogy 
Németország minden vidékének különleges vo-
natkozásai lesznek a külföldi németség bizo-
nyos csoportjaival. Ezt az iskoláknak okvet-
lenül tekintetbe kell venniök. Ezekkel a nép-
csoportokkal való vérségi kapcsolat megértése 
ugyanis csak közelebb visz a célhoz, amely 
nem lehet más, mint a fa jnémet közösség és 
gondolkodás megteremtése. A német falvakban 
és kisebb városokban talán még ma is ki lehet 
kutatni a fajrokoni kapcsolatokat bizonyos 
külföldi vidékekkel. Minthogy a családi és ro-
konsági szálak kutatása jelenleg Németország-
ban amúgy is rendkívül élénk, e kutató munka 
során bizonyára rábukkannak majd minden-
felé olyan földiekre és családtagokra, akik 
egykor elhagyták a hazájukat, s akiket később 
más hozzátartozók is követtek, úgyhogy egész 
rokoni csoportok telepedtek le együttesen vala-
hol idegenben. S ha azután még régi levelek is 
előkerülnének az egykor kivándoroltaktól, 
ezeknek nemcsak a családi érzés és a haza-
szeretet felkeltésében, hanem a fa j i összetarto-
zás megértésében is nagyobb jelentőségük 
lenne, mint a legjobb ismertetésnek. I t t még 
sok kincs van elásva, amelynek feltárása szép 
és hálás feladatot kínál a tanítóságnak. 

A szerző tanulmányát azzal a megállapítás-
sal fejezi be, hogy a németség a fa j i kapcsola-
tok kutatásával a történelemtanításnak a kül-
földön élő faj testvérekre való kiterjesztésével 
előharcosa lehet egy általános nemzetközi fel-
fogásnak, amely a népek ú j tagozódásával biz-
tosí thatja Európa epedve vár t rendjét. 

(Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung.) 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

„Magyar Hazám!" 
— Dezső Lipót könyvéről. —-

Jllppen két éve, liogy elhagyta a sajtót Dezső 
Lipótnak „Az én szülőföldem" című, nagyértékű 
műve. Ebben a könyvében Vas vármegye szép-
séges, történelmi nevezetességekben gazdag tá-
jait ismertette. Minél többször olvastuk, annál 
többet gyönyörködtünk benne. 

„Magyar Hazám!" Megkapó a címe, gyönyörű 
a tartalma. Ez a könyv édes hazánk szépséges 
tájainak, múlt jának, viszontagságos életének, 
trianoni t ragédiájának beszédes albuma. Min-
den magyar, felnőtt és i f j ú egyaránt ölelje szí-
vére, fogadja lelkébe, mert minden fejezete 
egy-egy gyöngyszem. Magyar tanítótestvéreim 
és édes hazánk reménye, magyar ifjúság, ha 
végiglapozgatod ezt a gyönyörű kincses albu-
mot, elolvasod egyszer, kétszer, sokszor, hogy 
gyönyörködhess újból és újból hazádnak gyö-
nyörűséges tájaiban. Lelkedben megrajzolódik 
a legszebb ország, amit az Isten teremthetett 
s a tudatlanság és a gonoszság Trianonban 
széjjelrombolt. 

Je r há t Pistivel, Laci bácsival Hegyes-
halomra. Várd örömmel Hanzit, a német cser-
készt, aki meg akar ja ismerni hazánkat, ami-
ről már oly sokat hallott Pistitől az angol 
világdsemborin. Légy részese annak a boldog-
ságnak, hogy az elrabolt területen lakó Tóni 
is megismeri a csonkaország tájait . Hozzájuk 
szegődöl szívvel, lélekkel, mert akiket a szerző 
képzelete utaztat , élő emberek, akiket Dezső 
magyar lelke kísér, vezet, beszéltet. 

Magyar tanulóbarátaim, akiknek ez az élveze-
tes, szép könyv íródott, vegyétek elő a térképet, 
a füzetet, hallgassátok meg a könyv elején hoz-
zátok intézett bölcs tanácsokat. Jegyezzetek föl 
minden történelmi adatot, nézegessétek a szebb-
nél szebb képmellékleteket, mert így vésődik 
lelketekbe hazátok csodálatos szépsége, így 
helyeződik el szívetekben annak dicsőséges 
múltja, népével, egész életével együtt 

Ezek Dezső alakjai, akiket vonaton, hajón, 
autón, az öreg „Fecskén" és répülőgépen utaz-
tat. Ahogy a földrajzi célszerűség, a szükség 
kívánja. Nem maradhatot t volna el Margit 
néni, Pisti édesanyja sem, aki örömmel kíséri 
a fiúk barangolását és jóízű ételekkel teszi kel-
lemesebbé az utazást. 

Vonattal teszik meg az utat Hegyeshalomtól, 
miközben nézegetik a mosoni Duna festői tá-
jait, megállapodnak Lébényben s képzeletük a 
800 év előtti emlékekbe merül. Győrben hosz-
szabb pihenőt tartanak. Megtekintik a duna-
parti szép részleteket, a város múlt jába pedig 
Laci bácsi elbeszélése nyomán tekintenek bele 
s megtudják, hogy már a rómaiak idejében is 
fennállott. Innen autón Gönyűre, majd hajón 
Budapestre utaznak. Komáromnál elszorul a 
szívük, hogy a másik parton a cseh az úr és 
testvért választ el a. Duna a testvértel. Majd 
felelevenednek a szabadságharc küzdelmes. 
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dicső napjai. S itt Laci bácsi csak ennyit mond: 
„Mit szólna a Duna, ha beszélni tudna?" És ez-
zel el is helyezte a gyermekek lelkében Trianon 
átkát . 

Esztergomhoz ér a hajó, ahol gondolataik 
Szent István korába szállnak. Felmennek a 
gyönyörű bazilika kupolájára s amíg gyönyör-
ködnek a t á j szépségeiben, csodálkozva néznek 
a híd közepére, ahol cseh katona állí t ja meg 
az utazót. Majd Visegrád lelkükbe varázsolja 
a magyar mult dicsőséges napja i t . 

Hanzi és Tóni csodálattal szemlélik szép fő-
városunkat, Budapestet, ahova történetesen éj-
jel érkeznek meg s a kivilágított Dunapart va-
rázslatos szépsége tölti el lelküket. Laci bácsi 
megállapítja a tervet s a cserkészfiúk csodá-
lat tal szemlélik fővárosunk szépségeit, a for-
galmat és a rendet, amit Hanzi otthon sem 
tapasztalt. A legmegkapóbb a Hősök Emléké-
nek jelenete, ahol Tóni a Kárpátokból hozott 
földet és pár szál virágot helyez el a talap-
zatra. 

Majd előkerül az öreg „Fecske", Laci bácsi 
autója, hogy végigröpítse őket az Alföld gyö-
nyörű tájain. Megismerik földjét, népét, gaz-
dálkodását, történelmi múlt já t , a foglalkozást, 
a népviseletet, annak egész életét. Csodálkozik 
is Hanzi, hogy amit tankönyveiben olvasott, 
amit hallott, a „cigány" népet, a „vad csikósok" 
rabló száguldását, az Alföld „vad" pusztaságait 
nem lát ja sehol. Munkás élet, kul túra min-
denütt. 

Bebarangolják a Hortobágyot, meglátják a 
csodás délibábot. Be já r ják a Nyírséget, a Hegy-
al ját . Megdöbbenve állanak meg a trianoni ha-
tárnál, a „hajózható" Rovnya-pataknál s meg-
ismerik a tudatlanságot, ami Trianont szülte. 
Nem kerülik el Muhit, Egert, Nógrád várait , 
ahonnan Hanzi azt a hitet vi t te magával, hogy 
a magyar a „művelt" nyugat védője volt. Meg-
szerette a magyar multat szomorúságával és 
dicsőségével egyetemben. Végül a Dunántúl 
bebarangolásával visszatérnek Budapestre. Va-
sárnap van, betérnek a templomba, hálát adni 
a jó Istennek, hogy út jukban megsegítette. 
Gyönyörű akkorddal fejezik be ú t juka t s a nép-
pel együtt éneklik a templomban: „ . . . N e fe-
ledkezzél el szegény magyarokról." 

Kevés ez a keret ennek a gyönyörű munká-
nak részletes ismertetésére. Hisz a 13 fejezet 
telve van szebbnél szebb földrajzi és törté-
nelmi vonatkozással, élmények sorozatával, 
amelyek vonzóvá, élvezetessé teszik a baran-
golást. 

Szerző a munka II. részében repülőgépen 
utazta t ja el a f iúkat a megszállott területekre 
s azok megismerésével érezteti azt az igazság-
talanságot, amit velünk szemben elkövettek. 

Külön ismertetést kellene szánni a nagy 
pedagógiai érzékkel összeállított 521 mély-
nyomású kép szerepének. Ezek a képek oly 
tiszták s az egyes t á jaka t oly jellegzetesen 
szemléltetők, hogy azok nézegetése, azokban 
való elmerülés a valóságot varázsolja az olvasó 
lelkébe. A népiskola részére pedig valóságos 
kincsek, mert édes hazánk legszebb tá ja inak 

művészies gyűjteményét alkotják s a földrajz-
tanításnál nélkülözhetetlenek. Sok képnek a 
megszerzése pedig ma lehetetlen. 

Végigolvastam, végigélveztem az i f jú ság ol-
vasmányának ezt a kincsét, pedagógiai irodal-
munknak is büszkeségét. 

Aki ezt a könyvet olvassa, gyönyörködik 
benne, a tanító pedig sok értékes gondolatot 
talál a földrajznak az Utasí tás szerint való ta-
nításához. Végigvonul az eszméltetés, a hasz-
nosság, az érdekesség elve és biztosítja a nem-
zeti nevelést s ez teszi pedagógiailag is érté-
kessé. 

Az albumalakú könyvet tanítótestvéreim és 
tanítványaik figyelmébe azzal a szeretettel 
ajánlom, amilyen szeretet vezérelte a szerző 
lelkét annak megírásánál. 

(A könyv ára 3-90 P s a szerzőnél, Szombat-
helyen rendelhető meg.) Halmos Péter. 

Fizikai gyakorlatok. (Segédkönyv a tanító- és 
tanítónőképző-intézetek számára. Ütmutató fizi-
kai eszközök készítésére. I r t a dr. Csada Imre, 
a cinkotai áll. tanítónőképző-intézet tanára . 
Cinkota, a szerző kiadása. 62 lap. Ára 3 P.) 

A tanulói öntevékenységen alapuló munkál-
tatói oktatás céljaira való könyv. A középfokú 
iskolákban már megvalósították, vagy legalább 
is megkezdték a természettudományi tá rgyak 
kísérleteztető (vagyis a tanulók kísérletein ala-
puló) tanítását , pedig a népiskola hangoztatta 
legelőször, hogy, mint az Utasítás is k ívánja , 
a taní tásnak a tanulók öntevékenységéből kell 
kiindulnia. És a népiskola talán éppen a termé-
szettudományi tárgyak, főleg a fizika és kémia 
tanításában valósítja meg legkevésbbé ezt az 
alapvető elvet. Lapunk már több ízben foglal-
kozott a természettani tanulói gyakorlatok kér-
désével, megadván jónéhány tanítási egység 
munkáltató tanítási feldolgozásának módját . 
Ott utalás van azokra az okokra is, melyek ne-
hezítik a népiskola e munkájá t . Ez okok között 
szerepel az is, hogy nincs elegendő eszköz a kí-
sérletezéshez. E hiányon akar segíteni Csada 
könyve. Mint a szerző előszavában mondja, a 
könyvet haszonnal forga tha t ja mindenki, akit 
a fizikai kísérletezés érdekel", de hozzá tehette 
volna: „főleg a tanító". 

A könyvben két-két pontban részletezi mon-
danivalóját. Minden elkészítésre ajánlott esz-
köznél nemcsak az eszközt í r j a le, hanem meg-
adja az annál szükséges eszközök és anyagok 
részletes ismeretét is és azt is, hogyan és hol 
kell azt jól és olcsón beszerezni. Negyvennél 
több kísérletet ír le, melyek legnagyobb része 
a népiskolában is szerepelhet. A könyvet 114 
eredeti ábra díszíti, melyek olyan világosak, 
hogy úgyszólván fölöslegessé teszik szóbeli le-
írásukat. Ebből a szempontból kitűnő mintái 
lehetnek a tanító táblarajzának, ami pedig szin-
tén fontos segédeszköze a természettan tanítá-
sának. A könyv szövege világos, érthető, gaz-
daságos és kiállítása kifogástalan, amin nem is 
kell csodálkoznunk, mert a szerző az eszközök 
csinos külső a lakjára is nagy gondot fordít . 

Azt gondoljuk, minden tanítói könyvtárban 



10 N É P T A N Í T Ó K L A P J A ÉS N É P M Ű V E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó 
67. ÉVF. 

méltó lielye van a könyvnek és azt hisszük, 
hogyha a tanítók könyvtárban meglátják, so-
kan meg fogják saját könyvtáruk számára sze-
rezni. (E.) 

Könny és mosoly. Iskolai költemények. I r t a : 
Palkovics Jolán. Nagyon sokszor vagyunk ab-
ban a helyzetben, hogy megfelelő alkalmi köl-
teményt keresünk s azok nem állnak rendelke-
zésünkre. Éppen azért örömmel kell fogadnunk 
minden olyan könyvet, mely ebben segítsé-
günkre siet. Ilyen Palkovics Jolán kartársnőnk 
verseskötete is, melynek címe valóban fedi a 
tartalmát. Hol könnyet, hol meg mosolyt fa-
kasztanak azok az alkalmi költemények, ame-
lyek ebben az ízléses kötetben csokorba van-
nak kötve. Vannak benne olyanok, amelyek 
fájdalommal s vannak, amelyek hittel, remény-
nyel, lelkesedéssel együtt hintik el a hazaszere-
tet szent érzelmét a gyermek lelkébe. Vannak, 
amelyekkel a szülők i rán t i szeretet érzelmét 
ápolgathatjuk, mélyíthetjük s vannak, ame-
lyekkel derűt, mosolyt fakaszthatunk, kedélyt 
nevelhetünk. A költemények a 6—12 éves gyer-
mekek lelki világához alkalmazkodnak, a Függe-
lékben pedig óvodások számára nyúj t kedvesen 
csacsogó versikéket a szerző. (Ára: 1'50 P. Kap-
ható a szerzőnél, Rákosszentmihály, Iskola-
ntca 5.) 

Jöjj velünk! Üzenet az i f júságnak. I r t a : S'ugár 
Béla. Közvetlen s lelkes alakban üzen ebben a 
füzetben Sugár Béla az if júságnak, amit azon-
ban minden tanítónak el kell olvasnia, hogy 
megismerhesse a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 
célját és szervezetét. Megtudjuk belőle, hogy 
mi a célja az I f júsági Vöröskeresztnek; hogyan 
kell a csoportokat megalakítanunk; hogyan 
működjenek a csoportok; s mik azok a nevelő 
értékek, amelyeket az I f j ú ság i Vöröskereszt 
nyújt . A húszoldalas füzetnek minden szava 
meggyőző erővel hat és lelkesít. 

„A tehetségtelen." Tóth László regénye. (Révai-
kiadás.) 

Forrongó korunk nehezen magára találó, ú j 
utakat kereső i f júságának lelki küzdelmeit, 
vívódásait, a kemény akara t diadalát í r j a meg 
Tóth László ebben a mesterien felépített, szép 
regényében. Nagy és mély problémát vet fel, 
amelyet a mai kor gyermekének teljes lelki 
átalakulásán, önmagára ismerő benső felemel-
kedésén keresztül, gyors és izgalmas ütemben 
fejlődő, drámai feszültségig emelkedő mese ke-
retében vezet a megoldáshoz. 

A regény főhőse, kiváló írókkal és költőkkel 
dicsekvő nagymúltú család sarja , nem tud sza-
badulni a családi hagyományoktól, maga is 
irodalmi babérokra pályázik, de babérok he-
lyett csak félsikereket arat , protekciós váll-
veregetéseket kap. Az önérzetes Gaston de 
Faironville az átütőerejű sikernek ismételt kí-
sérletezés utáni elmaradásáért tehetségtelen sé-
gét okolja s a kétségbeesés szélére sodródik. 
Nagy lelki küzdelmek után s egy forró szerel-
men át eljut a felszabadító gondolathoz. Sza-

kítva családi hagyományaival, vakmerő és hősi 
vállalkozáshoz fog, hogy végül is modern Ika-
rusként bravúros rekordjával mint repülő 
küzdje ki a teljes sikert és dicsőséget. A mér-
hetetlen vizek felett lebegve megérzi Isten kö-
zelségét, lehull róla minden béklyó, a nagy él-
mény megihleti lelkét, megírja, amit átélt, a 
repülés apoteózisát s mint költő is a legnagyob-
bak közé emelkedik. 

Biztosra vesszük, hogy Tóth László komoly, 
tax-talmas és érdekes regényét a magyar olvasó-
közönség szeretetébe fogadja. 

„Sursum Corda." I r t a : Mesterházy Ambrus. 
(„Horizont"-kiadás, Budapest.) 

Ügy szólal meg ez a könyv, mint a templom 
nagyharangja és hirdeti, harsogja a lázasan 
kapkodó, idegesen forrongó társadalomnak mi-
lyen rettenetes az eltévelyedése, miben rejlik 
nagy boldogtalanságának oka és mi az egye-
düli gyógyítóeszköze, hogy megtalálja igazi bé-
kéjét és nyugalmát, megtalálja valódi boldog-
ságát. Azt hirdeti a mai társadalomnak, vesse 
le sürgősen a szemfényvesztő álarcokat, me-
lyekkel eltorzítja magában az Isten adta em-
beri méltóságot, a józan gondolkodást és igaz-
ságérzetet, meneküljön ki abból a miazmás 
levegőből, amelyet a zugirodalom, zugsajtó, 
zugszínház s a boldogságát kereső emberiség 
még számtalan más ellensége terjeszt. 

Majd férfiasan biztató, bátorító és buzdító 
akkordokban szólva, a vergődő emberiséget a 
templomokba, az Űr oltáraihoz, Krisztushoz 
küldi, szinte parancsolja, hogy levetve a tudo-
mányos gőg és a képzelt magasabb műveltség 
álarcát, ismerje el nyil tan Krisztus és az Evan-
gélium magasztos tudományát és egyedül bol-
dogító bölcsességét. 

A mélységekben szántó, magasságokba mu-
tató könyv igazi tiszta örömet fog szerezni 
azoknak, akik látnak és látni akarnak, akik 
magukon és embertársaikon segíteni akarnak. 

Me.sedélután. Gyermekeknek és azoknak, akik mesélni 
jognak, írta: Victor Gabriella dr. Nyolc mese, egy 
színes, üde csokorba kölve. Igazi gyöngyszemei gyer-
mekirodalmunknak. A szerző azok számára írta, akik 
mesedélutánokat tartanak, de odavaló ez azoknak a 
gyermekeknek kezébe is, akik már olvasni tudnak. 
A mindent bearanyozó képzelet szárnyán viszik ezek 
a mesék a gyermeket abba a csodálatos világba, ahol 
oly szívesen csatangol a lélek, miközben örül, kacag, 
szomorkodik, sír, félt és nemes érzelmekkel telített 
hangulatot szív magába a lélek. A szerző értékes 
könyvét volt tudós tanára emlékének, Nagy László-
nak a jánl ja . (Kapható a szerzőnél, Kecskemét, Szarvas-
utca 5. Ara 1 pengő, kötve 2 pengő. Iskoláknak 
'25% engedmény.) 

Tükör. (Havi folyóirat, kiadja a Frankl in-
Társulat, Budapest, IV., Egyetem-utca 4.) Má-
sodik évfolyamát kezdi meg a Franklin-Társu-
lat szenzációs ú j folyóirata, a Tükör, azzal a 
számmal, mely újév első napján kopogtat be a 
magyar olvasókhoz, kedves meglepetésképpen. 
A Tükör-t Révay József, a kitűnő belletrista 
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szerkeszti, mégpedig éppoly nagy ambícióval, 
mint hozzáértő, lelkiismeretes, nagy gonddal és 
szeretettel. A szeretetet magunk részéről a leg-
fontosabb faktornak ta r t juk a szerkesztő mun-
kájában és a Tükör első számából világosan 
érezzük azt az őszinte, mély szeretetet, amit 
Révay József táplál a magyar irodalom iránt. 
Mindenütt ott van ennek a szeretetnek a nyoma 
a folyóirat közleményeiben és összeállításában 
egyaránt. Éppen ezeknél fogva nemcsak biza-
lommal nézünk a Tükör pályafutásának foly-
tatása elébe, de nagy jövőt is jósolunk neki és 
hatásától, szépirodalmunk újjászületését, föl-
frissiilését vár juk . A most beköszöntő első szá-
mot maga a szerkesztő, Révay József ny i t j a 
meg Két könnycsepp című szép novellájával és 
válogatott szép novellákkal és cikkekkel követik 
a szerkesztőt szépirodalmunk legtehetségesebb 
fiatal munkásai. Somogyváry Gyula (Gyula 
diák) Szerelem című novellával. Szabó Pál , 
Laczkó Géza, Nagy Dániel ugyancsak novellá-
val, Ebner Sándor, Baktay Ervin, Kopp Jenő, 
Reményi József, Török Sándor, Rapaics Ra j -
mund, Czepes Béla, Supka Géza, Ráth Végh 
István, Bárdos A r thu r pedig a legváltozatosabb 
cikkel gazdagít ja a lapszámot. Verset Bárd 
Miklós, Aprily La jos és Szegedy István írt. 
Azután következnek az érdekesnél érdekesebb 
aktualitások, amik mindig aktuálisak, mert ér-
dekesek és újszerűek. A Színház és a Művészet 
izgalmas világa, Világhíres női szépségek, Asz-
szonyok tükre, Amerikai divat, az arcápolás 
bizalmas titkai és fogásai, a Gasztronómia meg-
lepetései, Rejtvények, stb. nemcsak mulatságos 
és szellemes szöveggel, hanem szinte tökéletes 
illusztrációkkal is, amik közül különösen ki-
tűnnek a centennáriumát ünneplő nagy festő, 
Lötz Károly képei és a gyöyörű női fejek el-
ragadó fényképei. A nagyszerű folyóirat ezidei 
első száma minden tekintetben a karácsonyi 
könyvpiac büszkesége és dísze, amelynek várva-
várt folytatásaival még, azt hisszük, sokszor 
lesz alkalmunk foglalkozni. 

Magánjogi alapismeretek. Ezen a címen jelent 
meg Sárffy Andor ítélőtáblai bíró derék műve 
a Magyar Népművelés Könyvei című sorozat 
egyik kiadványaként. A könyv kiadásának esz-
méje Zemplén vármegye iskolánkívüli népműve-
lési bizottságából indult ki s ez a helyes műve-
lési érzékre valló gondolat a vármegye és a 
kultuszminisztérium erkölcsi és anyagi támoga-
tásával valósult meg. 

Sárffynak úgynevezett népszerűsítő könyvet 
kellett írnia, nem tudósok, nem jogtanulók, ha-
nem kifejezetten a jogilag nem iskolázott nagy 
közönség számára. A szabadiskolák oktató pe-
dagógusának szerepe ez, nem kicsinyelni való, 
igen, igen nehéz feladat. 

Két nagy nehézséggel küzd minden ilyen 
könyv szerzője. Az egyik: a tudományos érték 
megóvása s a kellő mértéktartás az ismert 
anyag közlésében, a másik: a célhoz, a nem 
szakközönség tájékoztatásához, útbaigazításá-
hoz, a legszükségesebb jogi fogalmak és jog-
szabályok megismertetéséhez illeszkedő, nem 

tudós és nem parlagi és mégis közérthető, köz-
vetlen hang eltalálása. 

Sárffy dr. mindkét nehézséget játszva küzdi 
le. Szakszerű anélkül, hogy pillanatra is ún-
tatna. A jogász széleskörű tudását szerencsé-
sen egyesíti a jó pedagógus erényeivel. Jól ke-
zeli a tollat, világosan, érthetően, egyszerűen 
ír. Emellett könyvét tulajdonképen a szakem-
ber is jó sikerrel használhatja, mert benne 
minden lényegeset megtalál s legalább a ki-
induló pontokat illetően megbízható alapot 
kap. Elsősorban azonban a nem jogász közön-
ségre van tekintettel a könyv s mint ilyen 
vade mecum, szabatos és leegyszerűsített meg-
határozásaival, tanításaival, sűrűn alkalmazott 
találó példáival és becses gyakorlati tanácsai-
val igazán komoly pedagógiai értéket kép-
visel. Ezt annál is inkább kell, hogy hangoz-
tassuk, mert jogi irodalmunk e faj ta i rányú 
művekben nagyon szegény. 

Nagyon helyesen tette S á r f f y , hogy a telek-
könyvi rendszer alapelveit is felöleli könyvé-
ben, mivel éppen a telekkönyvi alapfogalma-
kat illetően sajnosan nagy a közönség tájéko-
zatlansága. Nem kevésbbé bölcs gondolata volt 
a váltóra vonatkozó legszükségesebb tudni-
valók bevonása is. Kinek ne volna váltója ma 
s mégis hány ember van tisztában csak a leg-
elemibb váltójogszabályok felől isi? 

Az állatforgalmi szavatosság tárgyalásánál 
hallgat a könyv a szavatosság kizárásáról s 
ennek az 1923. évi X. t.-c. értelmében való mód-
járól. Pedig ennek a nem tudásán sokan bot-
lottak már el! Nem ártot t volna az iizlet-
átruliázásokból folyó felelősség tárgyalásánál 
egy kis megfelelően adagolt kritika azzal a 
rendelkezéssel szemben, hogy az OTI-hátralé-
kokért az is felel, aki a korábbi üzlet helyisé-
gében hasonló üzletet nyit, ha nem az előbbi 
bérlőtől vette is át az üzletet. Ez bizony a jog 
tiíltengése s szinte kiabál a revízió után. 

Ez utóbbi megjegyzések azonban nem érin-
tik a könyvnek úgyis mint egyenesen kiváló 
gyakorlati i rányú műnek komoly értékéről 
már kifejezett ítéletünket. Hálás köszönet illeti 
mindazokat, akik a könyv megjelenését lehe-
tővé tették. A könyv bolti á ra 340 P. Beszerez-
hető a Kir . Magyar Egyetemi Nyomdánál Bu-
dapesten. 

Békés vármegye népoktatásának története. I r t a 
Szentkereszty Tivadar kir. tanfelügyelő. 1933, 
183 lap, számos táblázattal és képpel. A szerző 
sajá t kiadásában jelent meg, á ra 5 P, megren-
delhető nála. Gyulán. 

Tanügyi monográfiák fontosságát, jogosult-
ságát, szükséges voltát nem kell külön hang-
súlyozni, megokolni, mert hissz mozaikként 
azokból tevődik össze az illető vidék, majd ezek-
ből egy-egy ország iskolaügyének és közműve-
lődési állapotának képe. A millenium alkal-
mából, felsőbb utasításra, minden magyar kö-
zépiskola széles alapon megírta történetét, a 
népiskola köréből ellenben idevágó kezdemé-
nyezésről alig számolhatunk be. Annál nagyobb 
örömmel és elégtétellel kell üdvözölnünk Szent-
kereszty Tivadarnak hangyaszorgalommal ké-
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szült munkáját , amely felette alkalmas arra, 
hogy hasonló vállalkozások számára mintául 
szolgáljon és követésre buzdítson. 

A szerző hivatottságát bizonyítja az a körül-
mény, hogy ennek a vármegyének egyik elrej-
tett zugában kezdte meg népművelői tevékeny-
ségét, amelyet utóbb, 10 éven keresztül, mint 
kir. tanfelügyelő folytatott . Munkája történeti 
visszapillantással indul meg: Békés vármegye 
népoktatása 1710-ig, ma jd 1868-ig, amelyet az 
újabb kor 1868—1932 követ. A vármegye lakos-
ságáról és a tanítóság hősi halottainak névsze-
rint való megemlékezéséről ír t rövid fejezetek 
után következik a munka törzse: a vármegye 
egyes községei népoktatásának története (49— 
171. 1.). A vármegye iskolánkívüli népművelé-
sének tanulságos krónikájából megtudjuk, hogy 
ott e téren már a mult század közepetáján buzgó 
munka folyt, sőt 1874-ben, Göndöcs Benedek 
apátplébános elnöklésével, megalakult a „Bé-
késmegyei Régészeti és Művelődóstörténelmi 
Társulat", amely az iskolánkívüli népművelést 
is felvette programmjába. Első t i tkára Zsilin-
szky Mihály, a későbbi kultuszminiszteri állam-
ti tkár volt, tagjai között szerepelt Apponyi 
Albert gróf, Pulszky Ferenc, Thaly Kálmán, 
Fraknói Vilmos, Horvá th Mihály, Szalay 
László stb. Ilyen, a régi időkre emlékeztető és 
részben a mai pedagógiai törekvésekkel pár-
huzamba vonható adatokra a már említett tör-
téneti bevezetésben is akadunk. Érdekes például, 
hogy a reformátusok iskoláiban, a 18. század 
első felében, a leánygyermekeket egyes helye-
ken nőtanítók tanították és csak később alkal-
maztak férfi tanítókat, de elrendelték, hogy ezek, 
ha nőtlenek, állásvesztés terhe alat t kötelesek 
egy éven belül megnősüln i . . . A tanévet nagy 
ünnepségek között zárták be, amit lakoma kö-
vetett . . . Pet ik Ambrus, aki 1745-ben kezdett 
«gy gyulai iskolában tanítani, egy 1784-ben kéz-
iratban maradt „Geographia stb." című mun-
kájának bevezetésében ezt í r ja : „Igen szüksé-
ges tudnunk a született földünknek fekvését, 
állását, városait, faluhelyiségeit, azok vallásait, 
a földnek termékenységét, emellett ezen tarto-
mánynak folyóvizeit, erdeit, legelőit, mezőit, 
nádtermő rétjei tés mindenféle marhának, sőt 
némely vadnak és égi s földi szárnyas állatoknak 
és madaraknak az embernek hasznára való hű 
szaporodását, melyek ide alá a mi gyenge elméink 
megvilágosítására rendszerint megmagyaráztat-
nak." (íme, a mai szülőföldismeret őse.) A szarvasi 
ág. ev. egyházközség 1764-ben a taní tókat eltil-
totta a torokon és lakomákon való megjelenés-
től, emiatt többen elhagyták állásukat, mert a 
fizetésből nem tudtak megélni. 1773-ban a hely-
tartótanács meghagyta a vármegyének, igye-
kezzék odahatni, hogy a földesurak, ahol arra 
szükség van, iskolákat állítsanak és a tanítókat 
segélyezzék. A mult század közepén az „érde-
keltségi" tanyai iskolák úgy keletkeztek, hogy 
a sűrűbben lakott külterületek lakói összeáll-
tak, kibéreltek valahol egy szobát, tanítóul fel-
fogadtak egy írni-olvasni tudó iparost, kiérde-
mesült őrmestert, vagy földmívest, aki aztán 
hittanra, olvasásra és kevés írásra, meg néhol 

számolásra is taní tot ta a tanyai gyermekeket 
anyanyelvükön. A most annyira hangoztatott 
szabadban való taní tás sem volt ebben az idő-
ben ismeretlen, mert jóidőben a tanulók az 
udvaron ültek körben s egy nagyobb társuk 
diktálta nekik a tudományt, amelyet azok utána 
emléztek. Délfelé aztán bementek a tanterembe, 
ahol a tanító úr kikérdezte őket s a szükséghez 
képest osztotta ki a nemtudók részére az „igaz-
ságot". (Még folytathatnók az érdekes szemel-
vényeket.) 

Befejezésül e munkából két tanulságot von-
hatunk le: az egyik az, hogy komoly és érdemes 
munkakör kínálkozik azok számára is, akik a 
tantermekből és irodákból nyugalmasabb helyre 
vonultak; a másik pedig, hogy az ilyen, a ma-
gyar közművelődést szolgáló munkát, erkölcsi 
kötelességtudásból elsősorban azoknak illenék 
megbecsülniük, akiket közvetlenül megillet. Ezért 
joggal kívánkozik a vármegyének minden nép-
iskolai és népkönyvtárába. Milyen szép és jó 
is lenne, ha akadnának nálunk mecénások, akik 
az ilyen érdemes munkák megjelenését várme-
gyénként, vidékenként lehetővé tennék. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Heinrich Wölker: Der Werkunterricht im 
Dienste der Schule und des Schulgartens. 
(A műhelybeli kézimunkatanítás az iskola és az 
iskolakert szolgálatában.) 1932, 45 lap, 39 ábrával. 

Werkunterricht német elnevezése az olyan is-
kolai kézimunkának, amely valóságos (haszná-
lati) tárgyak elkészítésére irányul, de egyben a 
szellemi és testi képzésnek is javára van és 
kézzelfogható eredményeivel a tanulók munka-
kedvét és örömét fokozza. Ez a műhelybeli fog-
lalkoztatás a német népiskolák felső osztályai-
ban kivételesen mint kötelező, vagy rendesen 
mint szabadon választható tárgy szerepel, amely-
nek ellátását csak erre képesített tanerők (Werk-
lehrer) vállalhatják. 

Szerzőnk, aki évek óta egyik hannoveri kerü-
leti iskolaműhely élén áll, ebben a meleg hiva-
tásszeretettel megírt munkájában két célt igyek-
szik elérni: a) enyhíteni és áthidalni azokat a 
szervezeti és pedagógiai nehézségeket, amelyek 
a szóban forgó foglalkoztatás általános elterje-
désének ú t já t állják; b) részletesen le í r ja 25 egy-
szerű használati tárgynak elkészítését a fiatalok 
munkatechnikájának figyelembevételével. Evég-
ből bemutat ja a központi (kerületi) tanuló-
műhely berendezését és felszerelését (nem szük-
séges, hogy minden iskola külön műhellyel ren-
delkezzék), a szerszámokkal kapcsolatban ábrá-
kon is szemlélteti azoknak felhasználási módját 
a különböző célokra való tekintettel, végül sorát 
ejti az egyszerűbb tárgyak gyakorlati elkészíté-
sének (fából akasztólécek, léckapcsok, virág-
létrák és tartók, horgos csiga, csigasor, emelő, 
szegtükör stb.). 

Jóravaló munka, amely a mi szakembereink-
nek is nem egy hasznos útbaigazítással szol-
gálhat. k f . 
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Pour l'Ére Nouvelle. 1933. sept.—octobre. Dec-
roly-szám. 

Az ú j nevelés e nemzetközi folyóiratának ez 
a száma egészen a tavaly elhúnyt nag jnevű és 
nagyérdemű belga pszichológus és pedagógus, 
Decroly Ovidé, emlékének van szentelve. Ve-
zető helyen Ferriére ismerteti röviden a „Hom-
mage á Decroly" címmel megjelent munkát, 
amelyben vagy 60 vezető pedagógus és tudós 
hódol a kiváló férfiú emlékének. Több cikk ki-
vonatokat, illetőleg töredékeket tartalmaz en-
nek a kötetnek nagyobb tanulmányaiból. Ezt 
kiegészítik azok a beszédek, amelyeket Lange-
vin, Wallon és Dermoor tanárok mondtak el 
a Brüsszelben 1933 július 2-án nagy részvét 
mellett megtartott Decroly-emlékiinnepen. Az 
egész füzet felette alkalmas arra, hogy az ol-
vasóval főbb vonásaiban megismertesse Dec-
roly elveit és úttörő módszerének lényegét. Az 
említett kötetnek, amely egyben hathatós pro-
pagandaeszköz, ára fűzve 57 f rancia frank (kb. 
13 pengő). 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Egy gyermekleány hősi viselkedése. 

Brezet Anita a neve annak az olasz leányká-
nak, aki hősi önuralmával most egész 01asz : 

Ország kedvence lett . A dolog úgy esett, hogy 
egy száguldó motoros elgázolta a nyolcéves 
Anitát, akit súlyos sérülésekkel szállítottak a 
kórházba. Altatás nélkül kellett a műtétet el-
végezni, miközben a szerencsétlen gyermek fá j -
dalomtól eltorzult arccal, de némán feküdt az 
asztalon. Amikor az orvosok és ápolónők cso-
dálkozással vegyes meghatottsággal szemlélték, 
a kis hősnő e szavakra fakadt: Nem szabad sír-
nom, olasz leány vagyok. Ez emlékezetes sza-
vaknak csakhamar híre ment az egész ország-
ban, mindenünnen ajándékokkal halmozták el 
Anitát, a Duce pedig személyesen üdvözölte és 
sa já t ajánlásával ellátott arcképével ajándé-
kozta meg. Képzelhető, hogy ez az eset milyen 
mély hatást váltott ki az áldozat osztálytársai-
nál, akik megfogadták, hogy a fá jdalom elvise-
lésében a jövőben versenyezni fognak Anitával. 

Még egyszer: Védekezés légi támadások ellen. 
Németországban állandóan éber figyelemmel 

kísérik ezt a jövőre nézve sorsdöntő tényezőt, 
amelyről most egy alapvető összefoglaló munka 
jelent meg ezzel a címmel: Ziviler Luftschutz. 
Aufbau und Schidung (Polgári légi védelem. 
Felépítés és iskolázás.) G. Ritter és C. Pfaundler 
tollából (396 lap, képekkel, ára 9*80 márka). 
A szerzők szakhatóságok és szakférfiak támoga-
tásával közérthető nyelven tá rgyal ják a kérdés-
nek minden vonatkozását, részletét. A munka a 
következő négy főrészre oszlik: 1. A légi véde-
lem általános szervezete és a személyzetre s 
hatóságokra háruló feladatok. 2. Vázlatok és 
képek alapján a helyi biztosító és segítő szolgá-

lat szervezése és a lakosság önsegélye. 3. A szak-
személyzet és a lakosság kioktatása és beiskolá-
zása. 4- A szakirodalom áttekintése. 

Német iskolaügy Jugoszláviában. 
A közoktatásügyi miniszter egyik újabb ren-

deletével a jugoszláv királyság németeinek két 
év előtt megteremtett iskolaalapítványát az 
ugyancsak két év óta fennálló német tanító-
képző-intézet jogutódának elismerte és az inté-
zetet egyidejűleg Nagybecskerekről Üjverbászba 
helyezte át. Egy másik rendeletével a miniszter 
a német iskolaalapítványt feljogosítja, hogy 
Üjverbászon német magánpolgári iskolát állít-
son leányok számára. Ebben az iskolában m á r 
az első hírre 130 leány jelentkezett, a tanítást is 
nyomban megkezdték. (Sonntagsblatt.) 

Tehetség és származás. 
A tehetséges gyermekeknek családi származás 

szerint való hozzátartozásuk dolgában felette 
tanulságos vizsgálatot folytattak Szászország-
ban. 16.666 családhoz tartozó 18 000 iskolás gyer-
meket vizsgáltak meg, akik közül 45% tehetsé-
gesnek) bizonyult. Ezek imígy oszlottak meg: 
100 tanulóra esett főiskolai (akadémikus)-
képzettségű családokban 95 tehetséges, nép-
iskolai családokban 83, általában középosztá-
lyúaknái 76, kistisztviselőknél 62, kézműveseknél 
54, gyárimunkásoknál 43, napszámos családok-
ban 29. Ezek a számbeli adatok azonban lényege-
sen megváltoznak, ha figyelembe vesszük, hogy 
a 16.666 család foglalkozás szerint hogyan osz-
lott meg. Íme: akadémikusok 0-6%, néptanítók 
1%, középosztály 5"4%, kistisztviselők 1T6%, nap-
számosok 12'4%, kézművesek 27"5%, gyárimun-
kások 4T5%. A kétrendbeli adatok együttes el-
bírálásából kiderül egyrészt, hogy a tehetsége-
sek kiválogatása már a családok hivatásbeli 
színtájával kezdődik, másrészt, hogy a maga-
sabb művelődéssel párhuzamosan a gyermekek 
száma, a szaporodás is csökken. A valóságban 
103 magasabb műveltségű családból 95 tehetsé-
ges gyermek került ki, 7000 gyárimunkás-család-
ból pedig 3000, ez utóbbi eredmény pedig a közre, 
az államra nagyobb értékkel bír és kihatással 
van, mint az előbbiek elenyésző száma. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Magyar Pedagógiai Társaság. A deeember 
16-án Friml Aladár dr. ny. főigazgató elnöklé-
sével megtartott ülésen elsőnek Bognár Cecil dr. 
egyetemi rk. tanár olvasta fel „A nevelő hatás 
lélektana" című tanulmányát. Az előadó foglal-
kozott a nevelhetőség kérdésével: nem lehet 
minden gyermekre érvényes ítéletet mondani; 
vannak nehezen nevelhető és vannak a nevelés 
iránt nagyon fogékony gyermekek. A nevelés 
nem tudja a jellem alapsajátságait megváltoz-
tatni, viszont egyes jellemvonásokat módosíthat. 
A nevelésnek vannak mind a gyermek, mind a 
nevelő részéről bizonyos feltételei. Mindkettőben 
vannak adottságok, amelyek kedvezőek és olya-
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nok, amelyek hátrányosak a nevelés szempont-
jából. A nevelő és növendék közötti viszony né-
melykor sokkal közvetlenebb, mint általában 
lenni szokott. A gyermek egészen a nevelő ha-
tása alá kerül, mintha hipnotikus szuggeszeió 
alatt állana. Ennek a szoros kapcsolatnak fel-
tételeit nehéz megállapítani, mert inkább a ki-
vételes esetek közé tartozik. A két lélek között 
kell valami harmóniának lenni. Ez rendesen ak-
kor jön létre, ha a gyermek nyomasztó lelki álla-
potában vágyik valami támasz, segítség után, a 
nevelő pedig megértő szeretettel van iránta, ki 
tudja emelni ebből a nyomasztó helyzetből. Ke-
vés, de mély hatás alakítja az emberi jellemet. 
A túlsók hatás megakadályozza, hogy a benyo-
mások tovább érjenek a lélekben, hogy kifejtsék 
hatásukat. Éppen ezért a nevelésnek egyik nagy 
akadálya a túlterhelés. Napjainkban a pedagó-
giai tevékenység, a nevelő intézmények bizonyos 
túlméretezése észlelhető. A gyermek zavaros is-
meretekkel lép ki az életbe. Nincs idő arra, hogy 
az ismeretek megérlelődjenek és kifejthessék jel-
lemformáló hatásukat. Nincs mód arra, hogy a 
nevelő és a gyermek között kialakuljon az a szo-
ros kapcsolat, az a nyugodt, bensőséges viszony, 
amely valóban az egész életre döntő hatással 
lehetne. 

Ezután Horn József dr., a Felső Kereskedelmi 
Iskolai Tanárképző Intézet gyakorló felső keres-
kedelmi iskolájának igazgatója tartott előadást 
„A közgazdasági műveltség terjesztésének fon-
tosságáról és lehetőségéről". Kifejtette, hogy mi-
ben áll a közgazdasági műveltség s mit jelent 
annak terjedése népünk boldogulása és állam-
polgári jogainak helyes gyakorlása szempont-
jából. Majd rámutatott arra. hogy a közgazda-
sági műveltség bizonyos mértéke ma már az ál-
talános műveltségnek is elengedhetetlen feltétele. 
Nem mondható elég általánosnak az olyan mű-
veltség, amely a természet sok, számunkra jelen-
téktelen lényeire és letűnt korok életének sok 
apró részletére kiterjed, de a mai életnek azokai 
a jelenségeit, amelyeknek alakulásától mindnyá-
junk sorsa, boldogulása függ, teljesen figyelmen 
kívül hagyja. A közgazdasági tájékozottság nél-
kül az ember életszemlélete nagyon hiányos. 
E műveltség megkívánható mértékét tehát a köz-
nevelés szervezetének meg kell adnia. Ennek 
alapjait a nép széles rétegeinek a népművelés, az 
értelmiségnek a középiskola adhatja meg, még 
pedig nem a főiskolától átvett definíciókkal és 
felosztásokkal, hanem a tanuló meglévő ismere-
teinek továbbfejlesztése, érdeklődésének felkel-
tése s a közgazdaság intézményeinek és jelensé-
geinek szemléletes bemutatása útján. A köz-
gazdasági ismeretek bevezetése nem vetkőzteti ki 
a középiskolát eredeti jellegéből, csupán képesí-
teni fogja a tanulót a közgazdasági jelenségek 
áttekintésére és helyes megítélésére, amit a mai 
élet mindenkitől, elsősorban a társadalom vezető 
rétegétől feltétlenül megkíván. 

Mindkét tartalmas előadást az előkelő hallga-
tóság, amelynek soraiban tisztelhettük Kelemen 
Krizosztom dr. pannonhalmi főapátot, élénk tet-
széssel fogadta, az elnök pedig melegen meg-
köszönte. 

líorsod—Gömör és Kishont k. e. e. vármegyék 
és Miskolc tnj. város egyesített népmuvelesi 
Bizottságának közgyűlése. Borsod vármegye és 
Miskolc thj. város népművelési bizottsága no-
vember hó 30-án tar to t ta rendes őszi közgyűlé-
sét. Vadnuy László vármegyei főjegyző elnöki 
megnyitójában köszöntötte a teljes számmal 
megjelent bizottsági tagokat, ma jd felhívta 
Sáfrán István népművelési t i tkárt , hogy ismer-
tesse az 1934. évi munkatervet és költségvetést, 

Sáfrán István népművelési t i tkár a munka-
terv ismertetése előtt ismertette a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium 76.800/1933. Vl l /a . 
főoszt. számú rendeletét, amely a népművelés 
tengelyébe a nemzetnevelést á l l í t ja . A közgyű-
lés örömmel vette tudomásul a másik bejelen-
tést is, amely szerint Borsod—Gömör és Kis-
hont vármegye és Miskolc város területén el-
helyezett közkönyvtárak részére a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úr több mint 3000 
kötet könyvet adományozott. 

Az 1933—34. évi munkaterv főbb adatai a 
következők: Eddig 132 községben indult meg a 
munka. 28 községben most van szervezés alatt. 
A vármegye 198 községéből tehát százhatvan-
ban folyik népművelési munka. Örvendetes a 
közigazgatás intenzív bekapcsolódása a nép-
művelési munkába. 

A bizottság eddig jóváhagyott 2838 népies, 
ismeretterjesztő előadást, 100 műsoros délutánt, 
1 analfabéta tanfolyamot, 15 alapismeretter-
jesztő tanfolyamot, 1000 óraszámmal és 800 
hallgatóval és egy mesedélutánsorozatot. Mi-
niszteri jóváhagyásra felterjesztetett 2 nőneve-
lési, 1 népfőiskolai (Mezőkövesd) és 1 általános 
ismeretterjesztő tanfolyamtervezet. 

Az eddig jóváhagyott népművelési egységek 
száma 4164. 

Miskolc város területén a városi hozzájáru-
lás nagymérvű csökkentése miatt a népműve-
lési tevékenységet csökkenteni kellett. A bizott-
ság eddig jóváhagyta: a Városházán, a Vasúti 
székházban, a Vasút i cserkészotthonban, a 
Felsőniiskolci dal- és önképzőkör kultúrházá-
ban, az Ipartestületben és a fogházban tar-
tandó 20—20 előadásból álló előadássorozatot, 
2 analfabéta-tanfolyamot. Szervezés alatt áll 
egy kereskedelmi tanfolyam és két előadás-
sorozat. Népművelési egységek száma 580. 

A tetszéssel fogadott jelentés felett élénk 
vita indult meg, amelyet Halász János test-
nevelési főfelügyelő indított meg, aki felszóla-
lásában a népművelés és testnevelés együtt-
működésének szükségességét hangoztatta. 

Vitéz Borbély Maczky Emil főispán örömmel 
köszöntötte az ismertetett miniszteri rendeletet, 
rámutatot t a nemzetnevelés szükségességére, 
köszönetet mondott a népművelési t i tkárnak 
munkájáér t és a legmesszebbmenő támogatás-
ról biztosította a bizottságot, amelynek munká-
ját a legéberebb figyelemmel kísérte a múlt-
ban és fokozottabb mértékben fogja kísérni 
és támogatni a jövőben. 

Vidats János Máv. főfelügyelő a leventeügy 
átszervezését sürgette. Fokozottabb gondot kí-
ván fordítani a csecsemővédelemre. 
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Kállai Géza bányaigazgató több község és 
telep népművelési ügyeinek irányítója, az elő-
adóbiányból származó nehézségeket tet te szóvá. 

Dr. Csepala Lajos mezőkövesdi kanonok-
plébános nagy tetszés mellett jelentette be, 
hogy az egri érsekség utasítása, de sa já t el-
határozása folytán is, az egész papság és kath. 
tanítóság is résztvesz a munkában. 

Kolumbán Lajos kir. tanfelügyelő, ügyvezető 
elnök általános figyelem mellett emelte ki a 
tanítóság munkáját és a leventeifjúságnak a 
tanítóság kezébe való visszaadását kérte. 

Dr. Spiry Endre vármegyei tisztifőorvos az 
egészségügyi filmpropaganda fontosságát han-
goztatta, majd bejelentette az orvosi kar be-
kapcsolódását a népművelési munkába. 

Siposs Géza igazgató felajánlotta filmdiapozi-
tívjeit, sőt gépét is a népművelés céljaira. 

A vita után Sáfrán I s tván ismertette az 1934. 
évi költségvetést, amely Borsod—Gömör vár-
megyénél 19.000 pengő bevétel és ugyanannyi 
kiadást, Miskolc városnál 2000 pengő bevételt 
és ugyanannyi kiadást mutat . 

A közgyűlés Vadnay László vármegyei fő-
jegyző szavaival ért véget. 

Katholikus tanítók gyűlése. Az Esztergom-
vidéki Római Kath. Népnevelők Egyesületének 
Esztergomi Köre november 6-án ta r to t ta meg 
ezévi közgyűlését. A közgyűlés helye az eszter-
gom-tábori fiúnevelő otthon volt. Gyűlés előtt 
Czuczor János dr. szalézi igazgató szentmisét 
mondott. 

A gyűlést 9 órakor nyi tot ta meg Szkalka La-
jos elnök, aki Don Bosco nevelési rendszerét 
kapcsolatba hozta a gyűlés színhelyéül szolgáló 
tábori fiúnevelő intézet működésével. 

Arpássy Gyula érseki tanítóképzőintézeti ta-
nár Montessori nevelési rendszerét ismertette 
a jelenlevők nagy érdeklődése mellett. Az ala-
pos készültségre valló szabadelőadást Nádler 
István pápai kamarás, tanítóképzőintézeti igaz-
gató egészítette ki tar ta lmas hozzászólásával. 
Dr. Schön Vince ügyes hit tantanítása, majd 
Iván Is tván tanítónak az esztergom-tábori in-
tézetről tar tot t felolvasása következett. A gyű-
lés befejezéséül az intézet növendékei adtak elő 
a díszteremben élvezetes iskolai jelenetet zene 
és ének kíséretével. 

Rencz János köri pénztáros jelentése után a 
nyugalomba vonult Milhoffer Lajos társelnök 
helyét töltötték he Iván Is tván tanítónak társ-
elnökké történt megválasztásával. 

A Zalamegyei Általános Tanítótestület 60 éves 
jubileuma. A zalai tanítóság Nagykanizsán 
ünneppé avatta a jubileumi napot. A gyűlésen 
jelen volt vitéz dr. Barnabás István kir. vezető 
tanfelügyelő, dr. Békeffy József s. tanfelügyelő, 
az országos tanító érdekképviseletek részéről pe-
dig Rákos István kir. tanácsos, a Magyarországi 
Tanítóegyesületek Országos Szövetségének elnöke 
és Galla Endre, az Állami Tanítók Országos Szö-
vetségének elnöke. A zalai tanítóság többszáz 
főnyi együttese volt a gyűlések díszes közönsége. 

Délelőtt 9 órakor Galla Endre elnöklésével az 
Állami Tanítók Országos Egyesülete zalavár-

megyei körének alakuló közgyűlése volt. A taní-
tóság egyhangú lelkesedéssel mondta ki a meg-
alakulást és elnökévé választotta Filó Ferenc 
igazgatót. Alelnök Lulich Albin (Zalaegerszeg), 
jegyző Kovács Miklós (Nagykanizsa), pénztáros 
Óváry József (Nagykanizsa), ellenőr Bogdán 
Dezső (Nagykanizsa). 

Tíz órakor kezdődött a Zalamegyei Általános 
Tanítótestület közgyűlése, amelyen megjelentek 
dr. Krátky István polgármester, dr. Hegyi La-
jos főjegyző, dr. Hajdú Gyula iskolaszéki elnök, 
Balogh Dezső felső kereskedelmi iskolai igaz-
gató, a polgári iskola tanárai, a hitoktatók stb. 

Szalay Sámuel ezen az ülésen szerepelt utoljára 
az elnöki székben, mert a tanítói közéletnek ez a 
melegszívű harcosa, egészségi állapotára való te-
kintettel, lemondott az elnökségről. Megnyitójá-
ban szépen ecsetelte, hogy hogyan fekszik rá 
mindenre s így a tanítói közéletre is a nemzet 
tragédiájának árnyéka. 

Minthogy ez a közgyűlés a testület 60 éves 
fennállásának ünnepe volt, zeneszámokat is ik-
ta t tak programmba, a zeneiskola tanárainak elő-
adásában. F. Garai Margit gordonkaszámokkal, 
majd Flittner Rózsi énekszámokkal, mindketten 
Kerekes Irén zongorakíséretével avatták külső-
ségben és művészi élményben valóban díszes ün-
neppé a díszközgyűlést. 

Históriai értékű volt Szalay Sámuelnek elő-
adása a Zalamegyei Általános Tanítótestület 
60 éves múltjáról. 

A jubiláló tanítótestületet vitéz dr. Barnabás 
István tanfelügyelő az atyai szív melegével és 
bölcs útmutatásával köszöntötte. Nagykanizsa 
város nevében dr. Krátky Is tván polgármester 
ki tar tásra buzdította a tanítóságot, melyet haza-
fiassága, magasztos hivatásának átérzése képe-
sít arra, hogy gondok közepette is az apa és pap 
mellett a legszentebb hivatását betöltse. Majd 
Rákos István szólalt fel, aki kifejtette báró Eöt-
vös kultuszminiszter koncepcióját a tanítói egye-
sületekkel kapcsolatban. Egységes nemzeti ön-
tuda t kifejlesztését várta Eötvös a tanító egyesü-
lettől, hogy ez a szellem bejusson a tanítón át a 
társadalomba is és megszüntesse az ellentéteket. 
Sajnos, ma, 60 év után sem értünk még odáig, 
hogy úgy teljesíthessük kötelességünket, aho-
gyan lelki meggyőződésünk szerint szeretnénk. 
Nem pedig azért, mert a világ összeomlott körü-
löttünk és ez olyan terheket rótt a nemzetre, 
hogy a tanítóságot méltányló rétegek sem tudnak 
semmit tenni az érdekünkben. H a minket lelki-
leg felruháznak, mi is többet tudunk adni azok-
nak, kiket ránk bíztak. Ha minket minden té-
nyező jó szándékkal és harmonikus együttműkö-
déssel támogat, akkor tudjuk csak kifejteni mind-
azt az energiát, ami a tanítóságban van. A nem-
zeti egység nemcsak írásbeli fogalom és elgon-
dolási forma, hanem egyedül boldogító életlehe-
tőség a magyarság részére. A tanítóság össze-
tar tása legyen iskolapéldája a többiek részére. 

Galla Endre és dr. Hajdú Gyula iskolaszéki 
elnök üdvözölték a jubiláló testületet, majd a 
díszközgyűlés Szalay Sámuel zárószavaival vé-
get ért. 

Következett a testület rendes évi közgyűlése, 
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melyen vitéz dr. Barnabás István vezető tanfel-
ügyelő meleg elismerő szavak kíséretében nyúj-
totta át Vaszary Kálmán keszthelyi igazgató-
tanítónak a 40 éves hűséges szolgálatért kapott 
kultuszminiszteri elismerő oklevelet. 

A tisztújítás során a testület elnökévé Iwsits 
Gyula keszthelyi igazgató-tanítót választották 
meg. 

Alelnök: Zsigmond József (Nagykanizsa) és 
Nóvák Frigyes (Sümeg). Főjegyző: Berey Miklós 
(Keszthely), aljegyző: Dráveczky Lenke (Keszt-
hely) és Danitz Sándor (Nagykanizsa), pénz-
táros: Köberl Gyula, könyvtáros: Béres János 
(Nagykanizsa). Az Országos Szövetség tanács-
tagja : Blander Boldizsár, Kovács Illés, Trszte-
nyák József, Czimmermann Sándor, Lulich Al-
bin, Nóvák Frigyes, Szalay Sámuel lettek. 

Filó Ferenc indítványára a közgyűlés Szalay 
Sámuel volt elnököt meleg ünneplés közben tisz-
teletbeli elnökké választotta. Az ú j elnököt Sza-
lay Sámuel, majd vitéz dr. Barnabás tanfelügyelő 
köszöntötte. Iwsits Gyula komoly, férf ias szék-
foglalójában őszinte, egyenes, becsületes magyar 
tanítóleiket, idealizmust és törhetetlen akarást 
igért. 

H Í R E K 

Magyar vezérkönyv sikere külföldön. A Nép-
iskolai Egységes Vezér könyvek sorozatában meg-
jelent Quint—Drozdy: „Vezérkönyv a beszéd- és 
értelemgyakorlatok tanításához" c. négyköte-
tes vezérkönyvnek első kötete most jelent meg 
szlovén nyelven. A művet Antauer Eugen for-
dította s Ozvald K. zágrábi egyetemi tanár írt 
hozzá előszót. 

14.369 népművelési munkaegység Somogy megyében. 
Kz iskolánkívüli népművelés adatai általában arról 
tesznek tanúságot, hogy a gazdasági s egyéb válságok 
az iskolánkívüli népmüvelés munkájánál csak igen 
kis mértékben, vagy egyáltalában nem éreztették 
romboló hatásukat. Sőt a teljesítmények még nagyob-
bak, mint előbb voltak. Anyagi szempontból történt 
ugyan némi csökkenés, de ezt bőven kárpótolta a jó-
akarat és lelkesedés. 

Az országos adatok mellett erről tesz bizonyságot 
a Somogyvármegyei Iskolánkívüli Népművelési Bi-
zottság is, amely a december hó 4-én tartott köz-
gyűlésén az 1933/34. tanévre az alábbi népművelési 
tevékenységet hagyta jóvá. 

A vármegye 309 községében és 1 városában tarta-
nak: 3414 népművelési és közműveltségi előadást, 
298 alkalmi ünnepséget, 3130 levente népművelési elő. 

adást, továbbá 16 analfabéta, 118 alapismereteket 
terjesztő és közműveltségi tanfolyamot, 9 nemzeti 
tánctanfolyamot, 12 női kézimunka, szabás-varrás, 
6 nőnevelési, háztartási és 6 idegen nyelvi tanfolya-
mot. A mesedélutánok száma 561, tanulmányi ki-
rándulásoké 83, a népművelési hangversenyek száma 
49, műkedvelő előadásoké pedig 223. A gazdasági és 
gyümölcsfaápolási tanfolyamok száma: 2632. össze-
sen: 14.269 népművelési munkaegység, ami az elmúlt 
év 10.539 munkaegységével szemben 3853 munka-
egységtöbbletet jelent. 

A vármegyei bizottság különösen a 6 vándortan-
folyamvezető 72 tanfolyamának sikere elé néz nagy 
várakozással. Nemkülönben sokat vár a nemzeti tánc-
tanfolyamoktól is. A tanfolyamokat kérő községek 
száma oly nagy, hogy valamennyinek a kérését ki-
elégíteni az őszi-téli idő rövidsége miatt a 6 vándor-
tanfolyam-vezetőnek nem áll módjában. 

őszre tervbe vett a bizottság egy háromnapos nép-
művelőképző-tanfolyamot a somogyi jegyzők részére 
és egy háromnaposat közösen a somogyi, zalai és 
veszprémi tanítók, lelkészek s egyéb népművelők ré-
szére rendez. Ez utóbbi szaktanácskozmány a Balaton-
környéke népművelőinek összejövetele s így munkájuk 
gyújtópontjában a Balaton és annak különleges nép-
művelési feladatai állanak. A három vármegye e kö-
zös munká ja egyúttal első jelensége a tájnépmüvelés-
nek is, amelynek célja az egyes vidékek azonos érde-
keit közös gondozás alá vonni. 

A nagyszabású és értékű munka anyagi eszközeit 
a Bizottság államsegély nélkül csupán a vármegye és 
a községek 20.000 pengős támogatásával tudja keresz-
tülvinni. 

A fővárosnál megtörténtek a tanügyi kineve-
zések. A főváros vezetősége az ősszel, mint is-
meretes, pályázatot hirdetett mindazokra a tan-
ügyi állásokra, amelyek az utóbbi évek során 
megüresedtek, de nagyrészt helyettesítés révén 
már ideiglenesen be voltak töltve. A pályázat 
i ránt óriási érdeklődés nyilvánult meg és a 136 
állásra 1800-nál több pályázati kérvény érkezett. 
Az igazgatói állásokat a közelmúltban válasz-
tás ú t j án már betöltötte a törvényhatóság ta-
nácsa. Sipőcz Jenő polgármester pedig most 
hozta nyilvánosságra a többi ál lásokra történt 
kinevezéseket. A hivatalos esküt december hó 
29-én tették le a kinevezettek. 

Szabolcs vármegye gyümölesészeti és mezőgazdasági 
tanfolyamai. A Szabolcsmegyei Iskolánkívüli Nép-
művelés évről-évre fokozatosan elmélyülő munkával 

A Néptanítók Lapja mai számához postatakarékpénztári befizetési 
lapot mellékelünk. Tisztelettel kérjük azokat az előfizetőket, akiknek 
előfizetése ez év végéve l lejár é s akik hátralékban vannak, szíveskedő 

jenek az előfizetési díjat, illetve a hátralékot, megküldeni . 
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kapcsolódik bele a vármegye életébe. Összefog és 
szerencsés egységbe tömörít minden értékes erőt, 
amelynek a lakosság megélhetése és boldogulása kö-
rül szerepe lehet. A folyó évben kiépíti, illetőleg ki-
egészíti a gazdasági népművelést, amelyet az előző 
két éven át a szabolcsi gazdák részére tartott gyü-
niölcsészeti és mezőgazdasági tudnivalók I. és II. 
alapvető évfolyamával megindított. A folyó tanévben 
4—4 napig kiegészítő gazdasági tanfolyamokat, he-
lyesebben előadássorozatokat rendeznek. E tanfolya-
mokon a várm. m. kir. gazd. felügyelőség, a Tiszán-
túli Mezőgazd. Kamara, a várm. Gazdasági Egyesület, 
a Felsőszabolcsi Gazdakör, a nagykállói m. kir. me-
zőgazdasági szakiskola és a nyírbátori áll. önálló 
gazd. népiskola igazgatósága működnek közre. A tan-
folyamok kezdetüket vették december 15-én és tarta-
nak március 10-éig. Tárgyuk délelőttönkint: gyümöl-
csöskertek, istállók, gazdasági udvarok, szántóföldek, 
legelők, fásítások bejárása, megszemlélése, a látottak 
megbeszélése, délután pedig vetítettképes előadások a 
gazdasági életből, még pedig a termelés, fogyasztás, 
értékesítés és gazdasági igazgatás köréből. 

Az előadók gazdasági szakférfiak, főjegyzők, taní-
tók, állatorvosok. 

Levél a frontról. Nem a világháborúról van szó, ha-
nem a magyar nemzeti kultúra frontjáról, amelynek 
pihenés nélkül harcoló katonája : a tanító, aki min-
dig dolgozik és küzd és mindig mindnyájunkért , a 
nemzeti jövendőért. 

Amint ezt az alább közölt levél is igazolja. 
A levelet még karácsony előtt írta egy tanítónő a 

barátnőjéhez, helyesebben és pontosabban: a pest-
megyei nyári előadóképző-tanfolyam egyik hallgatója, 
— jelenleg Sáriban tanítónő, — a tanfolyam egyik 
előadójához, aki a gyermekgondozás kérdéséről tar-
tott a nyári tanfolyamon előadásokat a vármegyei 
tanítónők részére. Hangzik pedig a levél a következő-
képen : 

„Bocsáss meg, hogy ilyen későn köszönöm meg jó-
ságodat; hogy azt megértsed, hogy miért csak most 
teszem, szükséges, hogy őszintén beszéljek. Sajnos, 
csak kisegítő tanító vagyok és így a nyári hónapokra 
nem kaptam fizetést s csak most engedhetem meg 
magamnak azt a nagy fényűzést, hogy levélre költ-
sék, mert amellett, liogy özvegy vagyok, van még 
egy 12 éves leánykám, polgárisla és bizony 5 km-re 
lakik az iskolájához stb., stb., de hagyom ezeket a 
magándolgokat, mert nem ezek érdekelnek Téged! 

Hát ismételten nagyon köszönöm azt a sok szép 
mesét, amit küldtél, — szeretném, ha valamivel vi-
szonozhatnám. A munká t megkezdtem olyan formá-
ban, ahogy azt megírtad, csak legföljebb több szava-
lattal, mert itt azt nagyon szeretik, úgy a gyermekek, 
mint a szülők, akik, ha gyermekeik szavalnak, föl-
tétlenül eljönnek. Csak nálunk egy nagy hiba van, 
kicsi a terem! Csak 10 m hosszú és 6 m széles és 
bizony az érdeklődés oly nagy a mesedélutánok iránt, 
hogy dacára a túlzsúfoltságnak, még sem fér be min-
denki. Nagyon várják már a gyermekek a vasárnap 
délutánt, úgyhogy még jóformán le sem nyelik a 
falatot, máris szállingóznak az iskolába, nehogy hely-
szűke miatt kiszoruljanak! Őszintén szólva, magam 
is csodálkozom a nagy-nagy érdeklődésen, mert itt 
az volt az elv, hogy nem érdemes! Bizony nagyon is 
érdemes! — Azután megalakítottam a „Leánykört", a 
nagy leányokból, velük minden vasárnap este 6—8-ig 

vagyok. Ük is jelen vannak 70—80-an. ö k különösen 
a nótákat szeretik, természetes emellett azonban más 
i rányban is foglalkozom velük. Készítünk most -— 
karácsony előtt — karácsonyi díszeket, játékokat. 
Szavalunk, olvasunk és észrevétlenül nevelem őket az 
igaz magyar anyai szent kötelességre. A Mikulást 
természetesen megtartottam a kis iskolásokkal. A szín-
darab remekül sikerült és utána 300 csomagot osz-
tot tam szét, de fájdalom, így sem jutott mindegyik-
nek. Most már a karácsonyi és szilveszteri darabok-
kal is szépen haladok, de ennek a szereplői inkább 
felnőttekből állanak. 

Vadak és bizalmatlanok voltak azelőtt a leányok, 
legények, sőt még a felnőttek is, ha láttak egy tanítót, 
most azonban, úgy gondolom, mintha már-már javulna 
a helyzet, gyakrabban hallok már köszöntést, sőt van, 
aki utánam siet és kérdez is egyet-mást, szóval, úgy 
gondolom, meg lehet a bizalmukat nyerni, mert csak 
úgy lehet vezetni és irányítani őket. 

Ismételten köszönöm és hálás szeretettel köszönt-
lek." 

• 
Szemelvények Tolna vármegye népművelési munkájá-
ból. A szekszárdi anyák iskolájában, mely Szekszár-
don a Stefánia Szövetség anya- és csecsemővédő-
intézetével kapcsolatosan működik hat év óta, az 
anyák a gyermekek testi ápolásán kívül egyúttal a 
gyermekek neveléséről s családvédelmi kérdésekről 
is oktatásban részesülnek. Az intézeti főorvos és a 
védőnők mindenkor bemutatással ta r t ják előadásai-
kat, melyek keretében az anyákat gyakorlatilag is 
kiképezik a gyermekgondozásban, míg a nevelési elő-
adások után az anyák által felvetett kérdéseket beszé-
lik meg s ott felvetett ügyes-bajos családi kérdéseik-
ben is tanácsot kapnak. — A női kézimunkatanfolya-
mokon a ruhafoltozás, javítás, harisnyastoppolás, 
gyermekruhák szabása, varrása s a felnőttek ruhái-
nak varrása, szabása és készítése mellett mindig van 
beszélgetés, melynek keretében a magyar nő vallásos 
és hazafias feladatai kerülnek szóba, nemkülönben a 
tanfolyam hallgatói által felvetett kérdések. De apróbb 
s a hazafias és valláserkölcsös nevelést szolgáló no-
vellákat, elbeszéléseket, regéket, legendákat, meséket 
s költeményeket is olvasnak fel. Fölcsendül a hall-
gatók ajkán a magyar nóta is, nem ritkán a nép-
művelési gramofon mellett is énekelnek. Ez az irá-
nyító eljárás érvényesül a folyó évi munkában is. 
Mesedélutánokat ma már minden nagyobb községben 
tartanak, melyeknek a nevelési feladatokon kívül az 
is a célja, hogy Tolna megye német községeiben is 
helyes magyarsággal beszélgessenek egymással gyer. 
mekek, felnőttek egyaránt. A mesék mellett szavala-
tok, énekek is élénkítik az összejövetelek műsorát s 
a mesékből nemcsak a gyermekek nyernek erkölcsi, 
hazafias és vallásos tanulságot, de a felnőttek is. — 
Az ismeretterjesztő előadások keretében is érvényesül 
a vallásos és hazafias irányú nevelés, de a magyar 
nóta sem marad el s a leventedalárdák megszervezése 
s a leventéknek énekoktatása egyúttal előkészítője a 
községek dalárdái jövő dalosainak. Az egyes közsé-
geket filmdiapozitív-képek vetítésére alkalmas gépek-
kel látták el. Eddig (>0 ily gép van a megyében. Ahol 
villanyvilágítás van, ott a villanyáram, ahol az nincs, 
ott akkumulátor segítségével lá t ják el a vetítőgép 
lámpáját villanyfénnyel. A 60—70 kép egy film-
szalagon egy zsebben könnyen elférő dobozkában 
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könnyen vihető, a kiskaliberű gép is könnyen kezel-
hető és szállítható. A filmdiapozitív-képek tantermek-
ben s bárhol vetíthetők s 2—4 négyzetméter nagyságú 
képet adnak. Amellett, hogy a filmdiapozitívek s a 
gépek is olcsók, nagyon alkalmasak az előadások 
szemléltetésére s élénkítésére. A vármegyei bizottság 
most már 200 filmdiapozitívvel rendelkezik s ezeket 
díjmentesen kölcsönzi a helyi népművelőknek. 

A népművelés mai képe Békés vármegyében. Békés 
vármegye Törvényhatósági Iskolánkívüli Népművelési 
Bizottsága november hó 28-án tartotta őszi rendes 
közgyűlését Gyuláii, a vármegyeháza kis tanácstermé-
ben, a bizottsági tagok nagy érdeklődése mellett. 
Tantó József népművelési titkár részletesen ismer-
tette a hároméves népművelési terv alapján, valamint 
a Vkm. 76.800/1933. VII. a. főoszt. sz. rendelet figye-
lembevételével készített 1933/34. évi Munkatervet, 
mely a helyi népművelési szükségletek kielégítésén 
kívül s az élet követelményeihez való alkalmazkodás 
mellett azon nemzetnevelési célokat is programmba 
vette, melyek által a vármegyei iskolánkívüli nép-
művelés az országos érdekű feladatoknak is a szol-
gálatára lehet. Ezért ezen alföldi vármegye földmíves 
népénél a Bizottság nemcsak a gyakorlati jelentőségű, 
főleg gazdasági előadásokra fekteti a fősúlyt, hanem 
az egészségügyi dolgokban való nagymérvű tájéko-
zatlanság, a csecsemőhalandóság, babona, trachoma, 
a tüdővész terjedése folytán az egészségügyi ismeret-
terjesztés további fokozását is tervbe vette. Ezek mel-
lett a nép hitevesztettsége, közömbössége, a nemzeti 
öntudat hiánya, a szociális ingerültség folytán a nem-
zeti műveltség közös elemeinek és a közös nemzeti 
eszményeknek lelki kapcsolatai által a nemzeti egység 
megteremtésére való törekvést is főfeladatának tekinti. 
Felvette munkatervébe a nők továbbmüvelésének kere-
tében a tudatos és okszerű otthongondozást, családi 
nevelést, a női kézimunka hathatósabb fölkarolását 
és a nép észszerű táplálkozását. Főgondját képezi a 
Bizottságnak az analfabétizmus elleni küzdelem és az 
alapismeretek elsajátíttatása. 

Ezen általános elvi szempontokat szem előtt tartva, 
a Bizottság a vármegye területén a különböző nép-
művelési tevékenységet 9700 népművelési egységben 
irányozta elő s hagyta már jóvá. 

Az egyes népművelési tevékenységi fa j ták tekinte-
tében azon meggondolás vezérelte a Bizottságot, hogy 
a megjelölt célok elérésére a vármegye minden köz-
ségében, minden iskolával bíró tanyakörzetében, első-
sorban népművelési és közműveltségi előadássoroza-
tot rendeztet. Súlyt fektet a kedélyvilág ápolására és 
fejlesztésére is, ezért az előadásokat mellékszámmal, 
szavalattal, énekkel, zeneszámmal stb. élénkítik. 

Az ifjúság bevonásával megindította a Bizottság a 
műsoros esték tartását és a műkedvelői színielőadások 
rendezését is. Az előadások és tanfolyamok kiegészí-
tésére fölvette a rádió-szabadegyetemi előadásokat 
mindazokon a helyeken, ahol közrádió van. A nép 
érzületének nemesítésére, erkölcsi nevelésére, a jel-
lemképzés és állampolgári nevelés istápolására 177 
alkalmi ünnepségei hagyott jóvá és a gyermekek ré-
szére való szórakoztatások céljából 487 mesedélutánt. 
Rendez továbbá 16 tanulmányi kirándulást és a nem-
zetiségi vidékeken 12 népművelési hangversenyt. 

Az analfabétizmus megszüntetése érdekében szerve-
zett 7 analfabéta tanfolyamot s a hallgatókat ellátja 

tankönyvekkel és írószerekkel. Szervezett még alap-
ismeretterjesztő tanfolyamot 8 helyen, népművelési 
és közműveltségi tanfolyamot 7 helyen, művészeti és 
kedélyképző tanfolyamot 3 helyen, gyakorlati és 
ügyességi tanfolyamot 28 helyen. A női élethivatással 
kapcsolatban álló ismeretek és gyakorlatok elsajátí-
tására 23 helyen nőnevelési tanfolyamokat létesített. 

A felsorolt népművelési tevékenységeken kívül 
munkába vonja a Bizottság az If júsági Egyesületeket 
és a különböző ifjúsági intézményeket, leventéket, 
cserkészeket. 

Célul tűzte ki a Bizottság a népkönyvtárak gyara-
pítását s a megszállott területen élő magyarságnak 
könyvekkel való ellátását. A vármegyei népművelői 
munka megörökítésére a II. Évkönyv kiadását hatá-
rozta el a Bizottság s tervbe vette Orosháza-Gyopáros 
fürdötelepen 4—íi napos népművelési előadóképzö 
tanfolyam rendezését. 

A Bizottság több értékes hozzászólás után a Munka-
tervet egyhangúlag jóváhagyta, az 1934. évi költség-
vetést letárgyalta, s az érkezett miniszteri rendeletek 
tudomásulvétele után a népművelési titkárnak mun-
kásságáért elismerését nyilvánította. 

Poroszországban is tilos a magántanítás. 
Érdekes és mintegy közös szociális és kul-
turális elgondolásra vall, hogy szinte ugyan-
azon a napon, amelyen Hóman Bálint dr. val-
lás- és közoktatásügyi miniszter kiadta az ál-
lásban levő tanerők magánoktatását tiltó 
3842/33. ein. számú rendeletét, a porosz kultusz-
miniszter rögtöni hatállyal hasonló rendeletet 
bocsátott ki, amelyben meghagyja, hogy ren-
des illetményeket élvező tanerők (igazgatók, 
igazgatónők, tanítók, tanítónők) elvileg nem 
folytathatnak magántanítást . Kivételnek a jö-
vőben csak akkor van helye, ha népiskolába 
járó gyermekek szülei azokat valamely külön-
leges kiképzésben óhaj t ják részesíteni és erre 
a célra más alkalmas tanerők nem állnak ren-
delkezésre, ami falvakban és kisebb városok-
ban előfordulhat. Nem véglegesen alkalmazott 
tanerőknek az igazgató előterjesztésére esetről-
esetre megadható a magántanításra való en-
gedély. 

Az Országos Gárdonyi Társaság felolvasó Ü15?c. Az 
Országos Gárdonyi Társaság decemberi felolvasó ülé-
sét a Ferenc József Tanítók Házában tartotta meg. 
amelyen nagyszámú közönség jelent meg Az elnöki 
megnyitót Simon Lajos elnök mondotta, aki „Az írói 
lélek szabadsága" címen adott elő. Urmánczy Nán-
dor, a Társaság tiszteletbeli tagja, nagy érdeklődés 
mellett olvasta fel „Kismarton" című értekezését. 
A Társaság melegen ünnepelte az előadót. „A világ-
háború hatása költőinkre" címen Szentmiklóssyné Be-
retvás Ilona tartott előadást, melynek keretében az 
előadó és Vághy Panni színművésznő adták elő vi 
téz Rózsás József századosnak és Simon Lajosnak 
költeményeit. Marótliy Jenő „Felvidéki falevelek" c. 
novelláját olvasta fel székfoglalóként. Szőke Sándor 
költeményeit adta elő. Arató Béla pedig elbeszélését 
olvasta fel. Végül Simon Lajos elnök átadta Ur 
mánczy Nándornak a Társaság tiszteletbeli tagságá-
ról száló oklevelet és Maróthy Jenőnek a Társaság 
tagságáról szóló oklevelet. 
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Karácsonyi ünnepély. A mádi állami elemi iskola tan-
testülete az iskolába járó szegény gyermekek fel-
ruházására népművelési est keretében igen sikerült 
gyermekelőadást rendezett, melynek eredményeképen 
48 gyermeket ruháztak fel, 48 gyermeket láttak el 
cipővel és 24 pár gyermekcipőt talpaltattak meg. 
Az előadás dr. Kitreiberné Aradi Margit és Dóczy 
Margit vezetése mellett igen magasszínvonalú volt. 
A közönség mély meghatottsággal köszönte meg a 
fáradhatatlan tantestületnek önzetlen, nyomorenyhítő, 
nemes munkáját. 

Halálozás. Németh József sárisápi áll. tanító neje sz. 
Kovács Alojzia ny. áll. tanítónő, 30 éves korában 
Esztergomban elhunyt. 

H I V A T A L O S R É S Z 

Tanfelügyelői kinevezés, címadományozás. 
A Kormányzó a m. kir. vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter előterjesztésére Brösztel Gyula 
és Eördögh Béla királyi tanfelügyelőknek a VI. 
fizetési osztály jellegét, Ódor Gyula és Kreh-
nyay Béla kir. segédtanfelügyelőknek pedig a 
királyi tanfelügyelői címet adományozta. 

Előléptetés. 
A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 

miniszter Milialik Kálmán jászberényi és Belle 
Lajos központi szolgálattételre beosztott állami 
gazdasági szaktanítókat a gazdasági népokta-
tás terén szerzett érdemeik elismeréseül állo-
máshelyükön eddigi illetményeiknek megtar-
tásával igazgató-szaktanítókká léptette elő. 

Kinevezések. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

a m. kir. Állami Tenniszoktató Vizsgáló Bizott-
ságnak 81434/1933. VKM. számú rendelettel jó-
váhagyott Szervezeti Szabályzatának 2. §-a ér-
telmében az 1933. évi december hó 15-től számí-
tott három évi időtartamra, tehát 1936 decem-
ber hó 15-ig terjedő időre megalakított Ten-
niszoktató Vizsgáló Bizottság elnökévé dr. Ra-
kovszky István m. kir. kormányfőtanácsost, a 
Magyar. Lawn-Tennisz Szövetség elnökét ki-
nevezte. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a m. kir. Állami Síoktató Vizsgáló Bizottság-
nak 81435/1933. VKM. számú rendelettel jóvá-
hagyott Szervezeti Szabályzatának 2. §-a értel-
mében az 1933. évi december hó 15-től 3 évi idő-
tartamra, tehát 1936 december hó 15-ig terjedő 
időre megalakított Síoktató Vizsgáló Bizottság 
elnökévé dr. Rakovszky Is tván m. kir. kor-
mányfőtanácsost, a Magyar Sí Szövetség társ-
elnökét kinevezte. 

Tanítói kinevezések. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

Klimó Irma Mária Lajosmizse-felsőlajosi, Wach 
János zseli, Fejér András Békásmegyer-csillag-

hegyi, Iván Erzsébet mezőzombori, Bercsényi 
Ilona jászárokszállási, Rácz Erzsébet csepeli, 
Lázárné Görög Jo lán Szeged-felsőfeketeszéli, 
Hormicsekné Vida Erzsébet tápióbicskei, Tápai 
László Abony-nagy járástanyai, Zaffián J enő 
enesei, Nagy Sándor nagyecsedi, Gulyás Károly 
Kunszentmárton-gyalui, Arany Olga tolnai, 
Kökény István Felsőireg-muthpusztai, Boros 
Mária sokorópátkai, Sperg Lajos Szeged-mada-
rásztói, Saly Gabriella csepeli, Körös I lona 
veresegyházai, Adorján István Nyirábrány-
szentannai, Csupor Lajos felsőszölnöki, Fúria 
I lona kiskőrösi, Vidra Pál Jászárokszállás-nagy-
szállási, Michelberger László Örkényi, Szabó 
Is tván mátyusi, Ruszt Béla Tiszavárkony-vasút-
tanyai, Kenyeres I rén Tompa-zsíroskúti, Ko-
vács Is tván pusztazámori, Nagy F lóra Mezőtúr-
pusztapói, Ladjánszky István Hódmezővásár-
hely-mátyásh álomi, Regényi Mária pestszent-
lőrinci, Ugi Árpád Szeged-várostanyai, Klekner 
Margit soroksári, Bodó István Szeged-zákányi, 
Binder Nándor Sándorfalva-szaporhegypusztai, 
Asbóthné Somogyi Ilona Baracs-csákvártelepi, 
Popp József Baracs-csákvártelepi, Oláh Károly 
tápióbicskei, Mitrovics Ernő Sárospatak-ko-
csárdtanyai, Blicking János Mindszent-téglási, 
Vastagh Pál Szeged-madarászcsárdai, Alföldiné 
Engi Margit Debrecen-szepestanyai helyettes 
tanítókat állami segédtanítókká kinevezte. 

Könyvajánlás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

34.863/933. V. a—1. sz. rendeletével a következő 
művet: 

A szerző neve: nemes Erdős László. — A mű 
címe: Báthory István életrajza. — A kiadója: 
Báthory István-emlékbizottság (Budapest, V. 
ker. Kossuth Lajos-tér 4.). — A megjelenés 
helye és ideje: Budapest, 1933. — A mű for-
má ja : kis oktáv. — A mű ára: 70 fill, a közép-
iskolák, tanító(nő)képző-intézetek, felső keres-
kedelmi és polgári iskolák tanár i könyvtárai 
számára beszerzésre ajánlotta. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Hóman Bálint m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter: Üjévre. — Kemény Ferenc: Pszicho-
logizmus. — Molnár János: A gondolkoztató 
szemléltetés. — Nyáry László: Hogyan keletkez-
nek az emlékképek1? — Dr. Fenyő Imre: Az 
iskolafogászat és a tanítóság. — Felezőn József: 
A „magyar játék". — Gyakorlati pedagógia. 
Drozdy Gyula: A szarvas és az őz. — Hazai és 
külföldi lapokból. Ü j szempontok a német törté-
nelemtanításban. — Tudomány, művészet, iroda-
lom. „Magyar Hazám!" — Külföldi irodalom. — 
Külföldi szemle. — Egyesületi élet. — Hírek. — 

Hivatalos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DEOZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LÖRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda Bpest, Múzeum-körút 6. 
A kiadásért felelős: CZAKÖ ELEMÉR. 
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K I A D Ó H I V A T A L I K Ö Z L E M É N Y E K 

Összes előfizetőinkhez! 
Hátralékos előfizetőinket értesítjük, hogy tar-

tozásuk rendezésének kérdését a szükség paran-
csolta körülmények folytán okvetlenül meg-
oldáshoz kell juttatni. A kiadóhivatal elfogad 
méltányos részletfizetést is, ha annak betartása 
lelkiismeretesen történik. Adósságoknak törlése 
azonban nincsen módjában, minthogy azok job-
bára a múltból származnak, mikor az előfizetők 
a vallás- és közoktatásügyi minisztériummal, 
az akkori kiadóval állottak jogviszonyban. A je-
lenlegi kiadó, az Egyetemi Nyomda, csupán 
megbízás alapján intézi a hátralékos előfizeté-
sek behajtását. 

Kér jük ennek folytán a tartozásban lévő elő-
fizetőket, hogy — a körülményesebb hivatalos 
eljárástól mentesítve — fizessék meg a hátralé-
kot egy összegben vagy a nekik könnyítést je-
lentő részletekben. 

A késedelmezőkkel szemben kényszerítve le-
szünk erélyes behajtási eljáráshoz folyamodni. 

T. N., Nyíregyháza. Sajnálattal tudatjuk, hogy 
a Magyarság Néprajzának egy kötetére nem fo-
gadunk el előfizetést. Egy kötetet megvenni annyi, 
mintha egy nyakékből kitépne pár szép szemet. 
A négy kötet szervesen összetartozó, s együtt ké-
pez egy egészet. Ha ön egy kötetet megvesz, akkor 
három szinte gazdátlanul marad. Ne vegye rossz 
néven, de megrendelését visszaküldjük. Ameny-
nyiben az egészet megrendeli, örömmel vesszük 
fel előfizetőink közé, úgyis nélkülözhetetlen lesz 
ez a könyv a tanító számára. 

P A L Y A Z A T O K 
PÄLYÄZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 23-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétküldhessiik. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

TISZABÜD gör. kath. egyházközsége nyugdíjazás foly-
tán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalma: természetbeni lakás, 20 kat., 838 D-öl föld 
és államsegély. Értékegység: 50. Pályázati határidő folyó 
hó 28-a bezárólag. Énekpróba folyó hó 26-án, választás 
31-én. Állás azonnal elfoglalandó. Kérvények Iskolaszéki 
Elnök címére küldendők. (1.) 

IIEJÖBÁBA református egyháza a Néptanítók Lapja 
24. számában közzétett kántortanítói pályázatot tizenegy 
nappal meghosszabbítja. (3.) 

T é l i k a b á t egy= és 
kétsoros fekete tükör= 
posztóból, bársonygab 
lérral, seidenia bélés» 
sei, elsőrendű kidolgo= 
zásban. 

Ugyanez puha hima* 
laya anyagból 

A tanítói kar részére 
6 havi kedvezményes 
fizetés mellett is. 

R E F O R M 
R U H Á Z A T I R T . 
B U D A P E S T VI, V I L M O S C S Á S Z Á R I T 5. 

LEVELEK gör. kath. kántortanítói állása nyugdíjazás 
folytán megüresedett. Javadalom 14 hold, 500 OBI 
szántó, lakás, párbér, stóla, államsegély. Választás ja-
nuár 21. Cím: Iskolaszéki elnök, Levelek. (4.) 

BALE (Sopron m.) evangélikus egyházközsége pályá-
zatot hirdet az újonnan szervezett harmadik tanítói ál-
lásra. Csak tanítónők pályázhatnak. Fizetés, kötelesség 
törvényszerű. Lakás természetben. Válaszbélyeges pályá-
zatok határideje január 24. Iskolaszéki elnök. (5.) 

LENGYELTÓTI római katholikus egyházközsége kép-
viselete kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Pályázati 
határidő 1934 január 15. Énekpróba és választás január 
18-án, délelőtt 10 órakor. Javadalom 53 értékegység, helyi 
járandóság, államsegély. Javadalom összes adóit kántor-
tanító fizeti. Kötelességei egyházmegyei rendeletek sze-
rint, továbbá dalárda szervezése és vezetése. Katonai kö-
telezettségüknek eleget tettek pályázhatnak. Házalás, kor-
teskedés kizáró ok. Megjelenés, költözködés önköltségen. 
Állás megerősítés után azonnal elfoglalandó. Kérvények 
Plébánia, Lengyeltóti, küldendők. (6.) 

SZÜGY evangélikus egyháza pályázatot hirdet az el-
távozás folytán megüresedett kántortanítói állásra. A 
helyi javadalom értékegysége: 40; a többi államsegély. 
Kötelessége díjlevél szerint. Szabályszerűen felszerelt kér-
vények a szügyi evangélikus lelkészi hivatal címére kül-
dendők. Kántori funkciók végzésénél a tót nyelv tudása 
szükséges. Pályázati határidő január 20. (10.) 

K I F É N Y E S E D E T T 
ruháit egv évi jót. A * C \ 1 f 7 C D T I S Z T Í T Ó 
állással fénytelen«! i ' l L . I N V j Z . H IN. Vidékre is szillit. 

B U D A P E S T II, Z S I G M O N D , U T C A 18. S Z Ä M 
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KEMENESMAGASI ág. hitv. evang. egyházközsége a 
nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet.. Javadalom: kettőszobás lakás és tör-
vényszerű fizetés, helyi illetmény 48 értékegység. Köte-
lesség : az összes kántori teendők önálló ellátása, egyházi, 
illetőleg ifjúsági énekkar vezetése, a reábízott elemi és 
ismétlő növendékek tanítása, egyházias és hazafias szel-
lemben nevelése, kartársainak akadályoztatása esetén 
azok helyettesítése, tevékeny belmissziói munkásság, a 
gyülekezeti jegyzőkönyvek felvétele, segítkezés az egyházi 
adókivetéseknél és számadásoknál. Pályázati határidő: a 
megjelenéstől 21 nap. Lelkészi hivatal. (11.) 

DIÓSGYŐR református egyháza pályázatot hirdet a 
halálozás folytán megüresedett II. számú fitanítói állásra. 
A helyi javadalom értékegysége: 17; a többi államsegély. 
Kötelessége, amit a törvény előír. Belmissziói munkákban 
való jártasság feltétlenül szükséges és igazolandó. A gyér-
mekistentiszteleteken kántorizálás és a kántor esetleges 
helyettesítése. Miskolc öt kilométer, mindenféle iskolával, 
hova diákvillamosok mennek. Mellékes keresetre több al-
kalom kínálkozik. Okmányok visszaküldésére válaszbélyeg 
csatolandó. Pályázati határidő a hirdetés megjelenésétől 
számított 21 nap. Kellően felszerelt folyamodványok Kom-
játhy József lelkész, iskolaszéki elnökhöz küldendők. (12.) 

PENÉSZLEK görögkatholikus egyháza lemondás foly-
tán megüresedett ötödik számú tanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Fizetés törvényes. Kötelessége a ki-
jelölt osztály vezetésén kívül a másodkántori teendők 
végzése. Választás a hirdetmény megjelenésétől az ötödik 
napon. Kérvények a lelkészi hivatal címére küldendők. 
(14.) 

HEGYHÁTHODÁSZ (Vas megye) evangélikus leány-
egyházközsége pályázatot hirdet egytanerős iskolájánál 
a lemondás folytán megüresedett kántortanítói állására. 
Természetbeni szép lakás, kerthasználat. Huszonegy ér-
tékegvségből álló helyi javadalom, a többi államsegély. 
Szükséges evangélikus kántortanítói oklevél. Kötelessé-
gek díjlevél szerint. A fönnálló rendelkezések értelmében 
előnyben részesítendők, előnyben részesülnek. Kellően 
fölszerelt (közöttük kommün alatti magatartás az állam-
segély kiutalása szempontjából, hivatalvesztés hatályának 
fönn nem állása) és válaszbélyeggel ellátott folyamodá-
suk a körmendi evangélikus lelkészi hivatalhoz külden-
dők. Pálvázati határidő a hirdetés megjelenésétől számí-
tott 10 nap. (16.) 

MÉRK református egyháza pályázatot hirdet a nyug-
díjazással megüresedett orgonista-kántortanítói állásra. 
Javadalom: természetbeni lakás és kert ; 24 kat. hold 
szántóföld. Rozs- és búzapárbér, valamint a garaspénz és 
Jöher-szántás című javadalmi tételek a gyülekezet teher-
bíróképességének megállapításában módosítás alá jönnek; 
10 m3 tűzifa beszállítva; legeltetés és stóla. Államsegély. 
Értékegység: 52. A kötelességeket a törvény és az egy-
házközségi szabályrendelet írják elő. Próbaéneklés saját 
költségen. A pályázatok a református lelkészi hivatal cí-
mére küldendők válaszbélyeggel. Pályázati határidő ja-
nuár 21. Az állás február 1-én elfoglalandó. Református 
presbitérium. (2.) 

H I R D E T É S E K 

VÁRADI MIKLÓS 
orgonaépítő 
Rákospalota 

Damjanichm. 14. (Saját ház.) 
Készítek ncmeshangú orgonákat, 
a legújabb rendszer szerint. Át* 
alakításokat, bővítéseket, han. 
golá okat, homlokzatsípokat a 

legmérsékeltebb áron. 
Árajánlat díjtalan. 

KECSKEMÉTI községi iskolától cserélnék állami kar-
társsal, elsősorban bajaival, vagy szegedivel. Az illető 
megválasztását az iskolaszék biztosította. Lakner Vidor 
községi tanító, Kecskemét, Vak Bottyán-utca 8. szám. (15.) 

"BALATONI fürdőhelyről cserél pestkörnyéki helyre 
állami tanító. Ajánlatok: „Hangya", Fonyód. (354.) 

OLCSÓN eladó motorkerékpár, Remington-írógép, har-
mónium, Singer-varrógép. Bori vaskereskedés, Szentes. 
(7.) 

CSONGRÁDI állami Szent Imre-reálgimnáziummal kap-
csolatos fiúinternátus elfogad tanulókat teljes ellátásra. 
Kitűnő házikosztot ad. A tanulók tanári felügyelet mel-
lett készülnek másnapi óráikra. A teljes ellátás díja havi 
50 pengő. A tanítók gyermekei 10% kedvezményt kapnak. 
Semmiféle különszámla nincsen. Az internátusba való fel-
vételt a reálgimnázium igazgatósága eszközli. Prospek-
tust küld az érdeklődőknek. (356.) 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest II , Török-utca 8. (A budai Margit-híd-
főtől a második utca jobbra.) 

M agyarság Néprajza ősi kincset kutat, 
Magyarabb magyarnak készíti az utat. 

ÓRA, ÉKSZERVÁSÁRLÁSNÁL, JAVÍTÁSNÁL for-
duljon bizalommal TÓTH óráshoz, Szeged, Kölcsey-utca 70. 
Árjegyzék ingyen. Eladás részletfizetésre is. Számtalan 
elismerőlevél. 

Olvasóink figyelmébe ajánljuk az 

O P E R A Z O N G O R A T E R M E T , 
hol tanítók ELŐLEG NÉLKÜL a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrendű ZONGORÁKAT, P1ANINÓKAT. 

B u d a p e s t VII , Klauzál .utca 3 5 . sz. 

ELADÓ hat szóló-, hét mellékváltozatú, redőnyös, új 
orgona, Barakovits János orgonaépítőnél, Rákospalota, 
Pázmán-út 72. 

MISKOLCON, pályaudvarokhoz közel, 20 méter széles 
utcában, új, modern, kettőszobás, előszobás, fürdőszobás, 
konyhás, verandás ház 9800-ért eladó, ötezerrel meg-
vehető. Bővebbet Kohn, Vay-u. 37. (8.) 

Hirdetésekért a szerkesztőség n e m vál lal fe lelősséget . 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII, Be-
zerédv-utca 10, I, 9 vásárolhatnak, Mendölnél. 

iTJLagyarság Néprajza, magyar lelki élet, 
Magyar reménységünk ettől újra éled. 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
LUKÁCS BÚTOR Á R U H Á Z 

Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek. 
Budapest VII, Dohány utca 30. Telefon: 4 1 - 9 - 0 4 . 
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CSERECÍM: Sarud (Heves) állami, 8 tanerős. Katho-
likus tanító (nő)-val. (9.) 

TALÁLMÁNY. Miniszterileg engedélyezett, zöldbetűs, 
ráírásos szépírási füzeteim a legrendetlenebb írást is meg-
lepően gyönyörűre szabályozzák. Használtassa iskolájá-
ban. Darabja 20 fillér. Nagyobb megrendelésnél 25% ked-
vezményt adok. í-'zilaveezky Árpád igazgató, Budapest, I, 
Németvölgyi árok 34. (28Ö.) 

CSERÉLEK tíz tanerős államitól, villamossal elérhető 
Pestkörnyékre. „Mátra szívéből" kiadóba. (13.) 

D Ö R E N H E N R I K ES T Á R S A 
iskolabútor-gyára. BpestVI, Dévényi.út 20 -22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasálhrányú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Telefon: 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve. 

Angster József és Fia 
orgonás és harmóniumgyár rt, Pécs 
Orgonák, harmóniumok. 
Javítások, átépítések. 
Új homlokzatsípok. 
Villatnosfujta tőkerendezések 
A szegedi nagy orgona készítői. 
Méltányos árak ! Fizetési kedvezmények ! 

I N G Y E N 
ÉS B É R M E N T V E 

kapja meg minden műkedvelőscsoportot vezető, 
vagy annak szolgálatára siető tanító úr az egész estét 
betöltő, legnagyobb magyar revíziós színdarabot, 

„AZ E Z Ü S T K Ó C S A G " 
című, hazafias, dalos versenyművet, ha azt egy 
levelezőlapon kéri. 

egyesületek, népművelési csoportok, 
műkedvelőgárdák, egyházi intézmé= 
nyek és leventeszervezetek 

a Magyar Revíziós Liga javára hirdetendő országos 
műkedvelőversenyen is résztvehetnek e darabbal. 

Egyik fővárosi napi 'ap egy fővárosi színházzá! kapcso, 
latos revíziós színdarab=palyázatot hirdetett . A bíráló-
bizottság. mely Magvarország legtekintélyesebb d rama , 
turgjaiból á lott, a Nemzeti Színházban, Herczeg Ferenc 
elnöklete alatt tartotta rpeg dön tő ülését és a beérkezett 
44 pályamű közül egyhangú határozattal , ,AZ E Z Ü S T . 
K Ó C S A G " c. háromfelvnnásos színmű mellett d ö n t ö t t . 
Megállapítot ta, hogy az egy „k ivá ló író alkotása, melyet 
erőteljes, szines nyelve, p o m p á s dialógusai, humor iránti 
érzéke, mély hazafiságtól á thatot t magyarsága minden 
tekinte tben versenytársai fölé emelnek ." Mikor a jeligés 
levélkét felbontot ták, k iderü l t , hogy „ A Z EZÜST* 
K Ó C S A G " szerzője Drozdy Győző írő. 

A szerző győztes színművét műkedvelőszínpadok 
számára is feldolgozta és dr. Járosy Jenő zenéjé? 
vei kiadta. Az ingyenes szövegkönyvért és az elő? 
adás feltételeiért írjon ere a címre: Drozdy Győző, 
Pestújhely, Nádor utca 35. 

VEZÉRKÖNYV 
RÉSZLETFIZETÉSRE! 

A m. kir. vallás« és közoktatásügyi 
miniszter megbízásából kiadott 

N É P I S K O L A I 
E G Y S É G E S 
V E Z É R K Ö N Y V E K 

megszerezhetők részletfizetésre. 
Legalább 20 pengőt kitevő rendelés 
esetén. A megrendelő 10 havi ked* 
vezményes részletfizetésben részesül. 

A sorozat eddig megjelent kötetei: 

1. Molnár Oszkár: A tanítási mód- P 
szer történeti fejlődése. Quint Jó-
zsef előszavával 3-— 

2. Fodor Ferenc: A magyar elemi 
népiskolai földrajzi oktatás 4-— 

3. Quint—Stelly—Stolmár: A termé-
szeti és gazdasági ismeretek ta-
nítása a III—IV. oszt 6-40 

4. Quint—Drozdy: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok az I. osztályban.. 9-20 

5. Háros—Körösi: A magyar fogal-
mazás vezérkönyve 4-40 

7. Berwcddszky—Tscheik: A rajzok-
tatás vezérkönyve, Drozdy Gyula 
előszavával 16-— 

8. Drozdy Gyula: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a I I I . osztályban 10-— 

9. Drozdy Gyula: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a IV. osztályban 8-— 

10. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a II . oszt. 3-20 

11. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a III. oszt. 4-50 

K I R Á L Y I M A G Y A R E G Y E T E M I N Y O M D A 
B U D A P E S T VIII , M Ü Z E U M Í K Ö R Ű T 6. SZÁM 
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A magyar népi műveltség egészét mutatja be 

A MAGYARSÁG 
NÉPRAJZA 
Külsőre is, belső tartalomra is méltó párja 
a háború utáni idők legnagyobbszabású 
kiadói vállalkozásának, a Hóman —Szekfűí 
féle magyar történetnek. 

A Magyarság Néprajza a magyar sorsot 
alakító tényezők legelevenebbjére, de egy* 
ben legtitokzatosabbjára, a magyar lélek? 
nek megnyilatkozó sajátosságaira derítfényt. 
Színpompás képek sokasága virít fel a mű* 
nek lapjain, népi viseleteink tarkasága, népi 
mesterkedések, népi ételekíitalok íze^szaga. 
Nem túlzás azt állítani, hogy ez a könyv 
hazavezet bennünket, megismertet és meg= 
békéltet önmagunkkal, fölemel, lelkileg fel* 
frissít, megerősít. 

ISMERJÜK MEG LE GS AJÁ= 
TABB KINCSÜNKET, NÉPI 
M Ü VEL TSÉG VAGYON UNKA T 

Mutatvány A Magyarság Néprajzából 

EZ A KÖNYV 
A MAGYAR NÉPÉLET BIBLIÁJA! 
Megrendelhető kedvező vészié tre isi A r a 8 0 ' — p e n g ő 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA BUDAPEST 
VIII. KER., MÚZEUM-KÖRÚT 6. SZÁM (GÓLYAVÁR) 
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Jól és olcsón akar Ön vásárolni? 
Divatosan akar Ön tetőtől talpig felöltözködni ? 

be az oly jól bevált kirakati készpénzáron nyújtott 
folyószámlahitelt a 
HAVAS Á R U H Á Z B A N 

Kérjen árjegyzéket! B U D A P E S T IV. CALVINíTÉR 1. 

HEGEDŰ, VIOLA, CSELLÓ 
vagy bármely importhangszert, hangversenyhúrokat 

a legjobbat hozzuk forgalomba. Művészs 
hegedűsépítés, c s e r e , v é t e l , művészi 
Javítások. Tanár urak bevásárlóhelye. 

Rákóczistárogató. 
C s e r k é s z z e n e k a r o k f e l s z e r e l é s e j u t á n y o s á n 

gyári á r o n [ 
Ismertetőt bármely hangszerről dí j ta lanul küld az 

ELSŐ MAGYAR HANGSZERGYÁR 

STOWASSER Z ™ ™ * (Büdán) 

Az egyedüli hangszergyár az országban_ 
Több ilyen gyár nincs ! 

A m. kir. vallás» és közoktatás» 
ügyi minisztérium által hivatalból 
rendszeresített hármasbeosztású 

ELEMI ISKOLAI 

ÉRTESÍTŐ 
KÖNYVECSKE 

BOLTI ÁRA 24 FILLÉR. 

Közvetlen rendelés esetén 25°/0 

engedmény (egy példány tehát 
18 f i l l é r ! ) és minden rendelt 
10 példány után 1 ingyenpéldány 
a szegény tanulóknak. 

Torlódások és késedelmek elkerü 
lése céljából már most tanácsos 
a megrendelést feladni. 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST VIII, MÚZEUMÍKÖRÚT 6. SZÁM. 
GÓLYAVÁR. 

A PEDAGÓGIAI 
ÉS FILOZÓFIAI 
irodalom újdonságait állandóan 
raktáron tartja a 

KIR. M A G Y . EGYETEMI N Y O M D A 

K Ö N Y V E S B O L T J A 
Budapest IV, Kossuth Lajossutca 18. sz. 
(Forum mellett) - Telefon: 8 9 - 5 - 4 0 . 

Szakfolyóiratot bármely nyelven, min-
den irányú tudományos és szép-
irodalmi munkát a leggyorsab-
ban szállít. 

Felvilágosítással a legnagyobb készség-
gel szolgál és felajánlja nagy 
raktárának szíves megtekintését. 

Kívánságára rendszeres értesítést küld 
az újdonságokról. 

Hirdetéseket felvesz a 

KIADÓHIVATAL 
Budapest VIII, Múzeum=körút 6. 

Gerstenengst József 
orgonaépítő 

Budapest VI, Aradi-u. 66. 
Telefonhívó: 1 6 - 8 — 4 0 . 

Új o r g o n á k készítését, valamint átépí* 
tést, hangolást , homlokzatsípok készí* 
iését szakszerű és művészi kivitelben 
vállalja a legjutányosabb árak mellett . 
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TANÍTÓI ÉS 
I F J Ú S Á G I 

KÖNYVTÁRAK 
kiegészítését megköny= 
nyített feltételek mellett 

végzi az 

E G Y E T E M I 
K Ö N Y V E S B O L T 
Budapest IV, Kossuth Lajos=utca 18. sz. 

R I G L E R J Ó Z S E F E D E 
L'APIRNEMU RESZVENYTARSASAG 

BUDAPEST 
G Y Á R T E L E P É S K Ö Z P O N T 

VI, RÓZSA-UTCA 55. SZ. 
Rajzfüzetek, rajztömbök, állótömbök a 
legjobb kivitelben, vázlatkönyvek külön* 
féle kivitelben készülnek. Magyar gyárts 
mányú rajztáblák, háromszögek és vonals 
zók, továbbá rajzeszközök és mindens 
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz« 
térium megbízásából és rendeletére 

az elemi iskolák 
h i v a t a l o s rendtartási, kezelési és 
számviteli 

nyomtatványait 
előállítja és szállítja a 

Királyi Magyar 
Egyetemi Nyomda 
Budapest VIII, Múzeum=körút 6. sz. 

Árjegyzéket kívánatra bérmentve küldünk. 

M A R X ÉS M É R E I B U D A P E S T 

T A N S Z E R G Y Á R A 
Telefonszámok: 93-3-86 és 93-3-88 <•—•• 

Gyártanak: fizikai, kémiai, természet» 
rajzi, mértani és földrajzi eszközöket. 
— Vetítőgépeket, mértékgyüjteményes 
ket, számológépeket. 
Szemléltetőképek nagy választékban. 
Új népiskolai kimerítő árjegyzékünk 
ket kívánatra díjtalanul küldjük. 

Megjelent kiadásunkban Renner: Fizikai gyakorit: 
tok című műve, 180 oldal ter jedelemben. Bolti ára 
4.40 P. Nélkülözhetetlen minden fizikával fog. 
lalkozó taní tónak 1 

A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 

T A N S Z E R O S Z T Á L Y A 
a legjobb minőségben, 
könnyített fizetési feltételek mellett szállít: 

Fizikai, kémiai, 
ox,G 

állat= 

és növénytani 

felszerelést. 

Térképet, 

földgömböt, 

szemléltető* 

képet. Bármely 

taneszközt, 

írószert stb., stb. 

Kívánatra készséggel ad részletes árajánlatot: 

a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 
Tanszerosztálya 

mii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

B A R A K O V I T S JÁNOS 
m ü o r g o n a á p l t ő 
Rákospalota, Pázmány-út 72. 

Ú J O R G O N Á T 
á t é p í t é s t , h o m l o k z a t i s í p o k a t , 
m i n d e n n e m ű j a v í t á s t a leg-

m é r s é k e l t e b b á r o n vál la l . 
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H A Z A I E R E D E T Ű 
szemléltető képek ma alig kaphatók. Az 

EGYETEMI NYOMDA 
az iskolák segítségére siet, midőn lénye« 
gesen leszállított áron bocsátja az iskolák 

rendelkezésére a Balog Rudolf«féle 

SZEMLÉLTETŐ 
MÜLAPOK 

sorozatát: 

1. Budapest, Halászbástya. — 2. Budapest, 
V ajdahunyad vára. — 3. Rudolf-rakpart. 
— 4. Budapest, a királyi vár. — 5. Buda-
pest, Országház. — 6. Budapest, Kossuth-
mauzoleum belseje. — 7. Budapest, lánc-
hídi oroszlán a Halászbástyával. — 8. Ma-
gyar viselet Pécs mellett. — 9. Mező-
kövesdi kislány. — 10. Öreg matyó kis-
lánnyal. — 11. Búzaszentélés. — 12. Árva 
vára. — 13. A kassai dóm. — 14. Pannon-
halma, apátsági templom belseje. — 15. 
Sopron, Szentháromság-szobor a városház 
tornyával. — 16. Pécs, a székesegyház bel-
seje. — 17. Pécs, a székesegyház. — 18. 
Kosok a Hortobágyon. — 19. Tanya a 
Hortobágyon. — 20. Vihar a Hortobágyon. 
— 21. Hortobágyi ménes. — 22. Szénahor-
dás a Hortobágyon. — 23. Bikák a Hor-
tobágyon. — 24. Birkák a Hortobágyon. — 
25. Vaddisznók a sümegi erdőben. — 26. 
Nyári jászol. — 27. A béka. — 28. Hévízi 
lótuszok. — 29. Aggteleki cseppkőbarlang. 
— 30. Dobsinai jégbarlang. — 31. Vitorlás-
verseny a Balatonon. — 32. Balatonfüred. 
Vitorlások. — 33. II. Rákóczi Ferenc (Má-
nyoki festménye az Orsz. M. Szépművé-
szeti Múzeumban. — 34. Noé bárkája 
(Brughel festménye az Orsz M. Szép-
művészeti Múzeumban). — 35. Madonna 
a gyermekkel és szentekkel (Luini fest-
ménye az Orsz. M. Szépművészeti Mú-

zeumban. 

DÍSZE A Z I S K O L Á N A K , EGY* 
BEN P E D A G Ó G I A I ÉRTÉK IS. 

A 3 5 mülap eddigi 
ára volt 122"50 P. 
A leszállított új ár: 42 P 
A rendeléseket a beérkezés sorrendjében 

intézzük el. 

K. M. EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST VIII, MÚZEUMtKÖRÚT 6. SZÁM 

M E G J E L E N T 
a magyarrevizíós irodalom fel* 
tünést keltő legújabb terméke: 

IFJ. ARATÓ ISTVÁN: 
V A D A K É S T É N Y E K 

cimu müve. 

Magyarország háborús fele 
lősségének, az ellenünk kül 
földön sokszor felhangzó ha 
mis vádnak ellentmondást nem 
tűrő cáfolata. Ez a könyv a 
revizíós küzdelemnek egyik 
l e g h a t á s o s a b b fegyvere. 

Bolti á r a ; 1 pengő 80 fillér. 

K . M . E G Y E T E M I N Y O M D A 
K Ö N Y V E S B O L T J A 

BUDAPEST IV, KOSSUTH LAJOS«UTCA 18 SZ. 

M A G Y A R 

o 
H 

<< 

< 
m 
> 

o 

Ez évi I. illetménykötete: 

S Z Ó N Y I O T T Ó : 

RÉGI 
M A G Y A R 

T E M P L O M O K 
312 oldal, 324 műmelléklettel. A nagy« 
szabású k iadványt a Műemlékek Or* 
szágos Bizottsága s a Magyar Könyv« 

bará tok adták ki. 

A magyar templomi művészet a nép 
lelkéből fakadó, őszintén érzett szűk« 
ségletet kielégítő, folytonos alkotás. 
Ennek az alkotásnak tör téneté t ír ja 
meg a szerző Szent Istvántól. A könyv 
nagy hiányt pótol s nemcsak a könyv« 
barátoknak igazi kincs, dc minden 
ma.gyar embernek, aki valaha is áhi« 
tattal vet te le a ka lap já t egy kis 
falusi templom előtt. A könyvbarátok 
évi előfizetése 20 pengő. Negyed« 
évenként egy könyvet és egy Diáriu« 
mot kapnak. 10 pengő külön elő« 
fizetésre megkapják a Könyvbarátok 

Kis könvveit. 
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ORGONA-HARMÓNIUMOK Évtizedek óta 
közismert legjobb 

ház - , d a l á r d á k - , i sko lák - és különösen t e m p l o m o k n a k . 
Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmóniumsraktár 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margitíhídfőtől a második utca jobbra. 

Fizetévkedvezmény. Sürgönyeim : „Harmonhörl". Telefonszám: 51-6-52. 
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Megjelent! 
SZ A K Á L Y D E Z S Ő igazgató-tanító 

MAGYAR AKARAT 
c. szavalóköny ve, mely eredeti hazafias szavaló kórusokat, különféle 
alkalmakkor szavalható költemény eket, verseket és dalokat tartalmaz. 

Á R A : 2-20 P E N G Ő 
Szakály Dezső könyve az első ezirányú munka a magyar irodalom* 
ban. Úgy a fővárosi, mint a szaklapok a legnagyobb elismeréssel 
nyilatkoznak rók . A tömegszuggesztió erejével építi az utat a ma« 
gyar feltámadás felé, a hazaszeretet és az irredenta érzés fejlesztésé* 
nek legjobb eszköze. A könyvet a szerző ajánlja mindenkinek, aki a 
magyar feltámadást hiszi és akarja. 

A könyvet ízléses kiállításban a K . M . Egyetemi Nyomda adja ki. 

A megrendelések a vételár előzetes beküldése mellett a 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomdához küldendők 
(Postacsekkszámla: 37.473). 
Húsznál több példány megrendelése esetén 20°/o árengedmény. 

l l l l E a i l l l l l l l l l l l l l l B l I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I l l l I l l l l l l Z I I l l l l l l l l K l l l l l l l l i a i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i 

Iparostanonciskolai 
Értesítő és Ellenőrző könyvecske 
közvetlen rendelés esetén 25% engedmény (egy példány tehát 
18 fillér!) és minden rendelt példány után 1 ingyenpéldány a 
szegény tanulóknak. Torlódások és késedelmek elkerülése cél= 
jából már most tanácsos a megrendelést feladni. 

KIR. MAGY. E G Y E T E M I N Y O M D A 
B U D A P E S T VIII , M Ú Z E U M Í K Ö R Ú T 6. SZ. ( G Ó L Y A V Á R . ) 

Bolti ára 24 fillér. 

19-993- — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. Budapest VIII , Múzeum-kSrút 6. szám. — (F.: Czakó Elemér dr.) 
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Néptanítók Lapja 
N É P M Ü V E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó 

C Z E R K E S Z T Ö S É G : B u d a p e s t , V., Hold-utca 16. (Magyar 
"király i vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Telefon: 26-8-18. 

T ^ I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 
VIII . Wer., Múzeum-körűt 6. szám. Gólyavár. Telefon: 46-1-45. 

T ^ É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

I J L Ö F I Z E T É S egész évre g-6o P, negyedévre 2'4o P. Egyes szám 
-*-1 ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
820—4—106/1930. VIII. d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési díj az 
állami-, községi-, társulati-, magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi N/omda 37,473- számú csekkszámlájára. 

TLT IR D E T É S hivatalos pályázat 
10 fill., magánhirdetés 14 fillér 

szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P. '/> oldal 85 P , ' / , oldal 50 P, 
' / . oldal 30 P. A hirdetési díjak a 
kiadóhivatal címére előre fizetendők 

A KÜLTŰRFÖLÉHÍY ÉS A JELLEM^EVELÉÜ. 

* A kultúrfölény t nemcsak a művelődés pa-
lotájának bővítésével, hanem a művelődés-
ben való elmélyedéssel is biztosíthatjuk!« 

Ezt a gondolatot írta le kultuszminiszte-
rünk ezen a helyen közölt újévi szózatában. 
Olyan mélyenszántó gondolat ez, hogy szük-
séges vele külön is foglalkoznunk. 

A mai súlyos gazdasági válság ugyanis 
nem engedheti meg azt, hogy a kultúra pa-
lotájának tatarozásához fogjunk, még ke-
vésbbé, hogy azt újabb és újabb szárnyak 
építésével bővíthessük. El kell tehát fogad-
nunk a magyar kultúra épületét olyannak, 
amilyen, hiszen pillanatig sem kell szégyen-
keznünk miatta. 

Az élet egyik főfeltétele azonban a szaka-
datlan fejlődés. Mindennek csak addig van 
létjogosultsága ezen a földön, amíg a fejlő-
dés lendülete viszi előre. Amint megszűnik 
a fejlődés, rövid stagnálás után beáll a ha-
nyatlás. Nem szabad engednünk tehát, hogy 
a mi magasan szárnyaló kultúrfölényünk 
repülőgépe anyagi eszközök miatt kényszer-
leszállásra kényszerüljön. Meg kell tarta-
nunk ezt a magasságot mindenáron. 

„A kultúrfölényt a művelődésben való el-
mélyedéssel is biztosíthatjuk!" — mondja 
tovább miniszterünk. 

Ez az a gondolat, ami ú j erőt ad a gép-
nek, ami újabb és egyre szárnyalóbb lendü-
letet ad a kultúrfölénynek, mert a külsősé-
gekben rejlő erőknél sokkalta nagyobb és 
gazdagabb a dolgok lényegében rejlő, belső 
•erő. Ezt a belső erőt pedig úgy kapjuk meg, 
ha önmagunkba nézünk és szeretettel figyel-
jük, ápoljuk és neveljük a ma ifjúságának 
lelkét. 

Mert mit jelent a művelődésben való el-
mélyedés1? Azt, hogy elsősorban álljunk 
szembe saját magunkkal, vegyük revízió 

alá egész gondolat- és érzésvilágunkat s azt 
gondosan egészítsük ki tudással és ideális 
életfelfogással. S amikor ezzel elkészültünk, 
tűzzük ki föléje bátran a nemzeti színű lo-
bogót. Mindenben és mindenekelőtt érezzük 
azt, hogy sorscsapástól sújtott, de élni akaró 
magyarok vagyunk. 

S amikor előttünk áll a nemzet jövője: a 
gyermek, ne csupán a gyakorlati gondolko-
zást oltsuk a lelkébe, hanem izzítsuk fel 
benne az ideális gondolatokat is. Vezessük 
rá őt az erkölcsi tudatra azért, hogy tudjon 
ítélni a jó és rossz legfinomabb árnyalatai-
ban is. És mélyítsük el lelkében az erkölcsi 
ellenállóképesség ösztönös erejét. Izzítsuk 
lelkét kemény acéllá, edzzük jellemét egye-
nesre és fejlesszük világnézetét a helyes 
irányba. 

Nagy fontosságot tulajdonítsunk a cél-
tudatos nemzeti nevelésnek. Minden gyer-
mek érezze, hogy a nemzetek között elöl já-
runk a kultúra terén, ennek ő is részese s 
ezért is büszke lehet arra, hogy magyar. 

Hiszen a művelődésben való elmélyedés 
útja már a gyermek lelkének keskeny gya-
logösvényén kezdődik, hogy folytatódjék 
az i f jú lelkének kiszélesedett gyalogútján 
és teljes szélességet nyerjen a férfilélek or-
szágútján. 

Az életre nem szabad csupán gyakorlati 
oktatással előkészíteni az ifjúságot, mert 
a gyakorlati tudás mellett éppen olyan fon-
tos a lelkierő, az erkölcs, az akarat és a hit, 
melyeknek szabályozniok kell a gyakorlati 
életet. 

A ma ifjúságának törhetetlen szívósággal 
és küzdőképességgel kell elindulnia az élet 
felé. Csupa sziklaszilárd emberre, csupa 
acéljellemre van szüksége úgy az egyénnek, 
mint a nemzet jövőjének. Harc és újra csak 

I S S l í í ] 
í SZEGED. __ 
|_POLYÓlRflTOK I 
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harc! Harc az egyén boldogulásáért és harc 
a nemzet életéért, amelyet csak nemzeti ér-
zelmekkel áthatott örökérvényű ideális fegy-
verekkel vívhatunk meg. 

És ezt a munkát, a nemzeti erök között, 
elsősorban a magyar tanítói karnak kell el-
végeznie. 

A magyar kultúrfölény a mai napig az 
egész világ szemében elvitathatatlan volt. 
Ennek a kultúrfölénynek tehát ezután is 
meg kell maradnia, sőt fokozódnia. Zenei 
életünk messze kimagaslik. Színházirodal-
munk, képzőművészetünk szintén elől jár. 
Tudósaink, orvosaink világszerte ismertek. 
A magyar föld és magyar ipar termékei a 
legtávolabbi helyeken is jó hírnévnek ör-

vendenek. Iskoláinkról s más kultúrintéz-
ményünkről mindenhol a legszebben nyilat-
koznak. Sportban pedig a legelsők között 
vagyunk s magyar politikánk is az egész, 
világ érdeklődésének homlokterébe került. 
Minden megvan tehát ahhoz, hogy megala-
pozhassuk az ifjúság lelkében az öntudatos 
nemzeti önérzetet úgy, amint azt kultusz-
miniszterünk újévi cikkében kívánja. 

A szilárd jellem, a tiszta erkölcs és a nem-
zeti öntudat fogják alkotni azt az erőt, ami 
újabb, szárnyalóbb lendületet ad a magyar 
kultúrfölénynek, amely eddig is ott szállott 
büszkén és biztos szárnyalással az európai 
nemzetek szeme előtt komolyan s méltósá-
gosan. 

A FOGALMAZÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSÉHEK 
FELTÉTELEI. 

írta : NÉMETH S Á N D O R . 

A z élet szempontjából is annyira fontoa fogal-
mazási készséget a népiskolának kell megalapoz-
nia. Sokan lesznek, akik egész életükön á t az itt 
szerzett tudással végzik el írnivalóikat s lesznek, 
akiknek itt szerzett készségeire a további iskolá-
zás építeni akar. És ha az alap bizonytalan, ak-
kor a ráépítés alig lehetséges, mert az egész épít-
mény ingatag lesz. 

Ezért tartjuk az ú j Tanterv egyik legnagyobb 
értékének azt a tényt, hogy a fogalmazás tanítá-
sára a réginél nagyobb gondot fordít. E fontos 
készség tanításának egész rendszerét sokkal job-
ban kiépíti, külön órát biztosít számára, az Uta-
sita« pedig egészen világossá teszi a tanításban 
követendő eljárást. Természetes u t aka t követ a 
fogalmazás bonyolult lelki folyamatának meg-
indításában, fokról fokra természetes eljárások-
kal fejleszti azt a képességet, hogy a tanuló az 
egy tá rgyra vonatkozó gondolatait világos, egy-
szerűen megszerkesztett mondatokban, összefüg-
gően s kerekded egésszé formálva t u d j a kifeje-
zésre juttatni s helyesen le is tudja írni. 

A fogalmazás készsége sokirányú lelki műkö-
dés szövevényes összehatásának az eredménye. 
H a elemezgetjük a léleknek fogalmazás közben 
végbemenő működését, a fogalmazási készségé-
ben, mint eredőben, két fő összetevő erőt ismer-
hetünk fel: egyik az elgondolás, a másik a ki-
fejezés. Az első maga is rendkívül összetett, bo-
nyolult lelki folyamat, szinte nem is bontható 
alkotó elemeire. Az elgondolás folyamatában kell 
elsősorban segítségére mennünk annak, akit fo-
galmazni akarunk megtanítani. Ez a segítség a 
fogalmazás tárgyának, a tételnek helyes meg-
választásában nyilvánul. A gyermek is, de a fel-
nőtt ember is, csak arról írhat, amiről eleget tud. 
A tétel megválasztásának legelső szempontja 
tehát az, hogy a tanulónak legyen elegendő is-
merete a tárgyról. A második, különös figyelmet 
érdemlő szempont a tétel megválasztásánál az, 

hogy a kitűzésre szánt tétel érdekelje a gyerme-
ket, közel álljon a lelkéhez azáltal, hogy az ő kis 
világából való legyen. Csak a középfokú iskolák 
tanulóit nevelhetjük rá arra a fegyelmezettségre, 
hogy egy-egy témáról akkor is tudjanak írni, ha 
az egész anyag nines teljesen együtt a lelkükben-
s először még anyaggyűjtést is kell végezniök. 
A népiskola tanulóinál is elő-előfordul, hogy 
anyaggyűj tés előzi meg a fogalmazást, például 
ha szemlélet alapján fogalmaztatunk. Egyébként 
a témaválasztás mindig vegye figyelembe a 
kellő ismeret s az érdekesség kettős szempontját.. 

A témaválasztás a fogalmazás tanításának 
egyik legfontosabb, de egyúttal egyik legnehe-
zebb problémája is. Az Utasítás nyolc pontba 
csoportosítja azokat a forrásokat, amelyekből a 
fogalmazás tételei meríthetők Az egyes téma-
körökön belül végtelen tág tere nyílik a tanító-
leleményének. Egy kis gondolkodás a különböző 
témaforrásoknál s özönével kínálkoznak a jobb-
nál jobb fogalmazási tételek. Minthogy a fogal-
mazásnak egyik legnagyobb értéke az egyéni 
léleknyilvánulás, ezért egyik legnagyobb gon-
dunk az legyen, hogy a téma egyéni felfogását, 
az egészen sajátos egyéni elgondolásokat bizto-
sítsuk. Ez a kívánalom természetesen csak a sza-
bad s nem a közös fogalmazásra vonatkozik, 
mert hiszen az utóbbinál éppen az a cél, hogy irá-
nyítás mellett fejezzék ki gondolataikat a ta-
nulók. Az egyéni elgondolásban azzal segíthetjük 
a tanulót, hogy már a tétel megfogalmazásával 
kizár juk a fogalmazványok egyöntetűségét, ha-
sonló vagy éppen azonos tartalmát. Olyan legyen 
a tétel, hogy a tanuló kénytelen legyen a saját 
lelki tartalmát kifejezésre juttatni. Áz egyéni lé-
leknyilvánulást helyesen végzett előkészítéssel 
még inkább biztosíthatjuk, ha tudniillik úgy ve-
zetjük azt, hogy a tanuló nem is gondolhat 
másra, mint ami a saját lelkében él, a sa já t él-
ményeire, érzelmeire s arra, ami tisztán csak az 
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ő képzeletében él. A példa talán még világosabbá 
teszi megállapításainkat. Néhány évvel ezelőtt az 
állami népiskolák kiállításán tanulmányoztam a 
tanulók fogalmazványait. Nagyiában két cso-
portba foglalhatnám az elolvasott kis dolgozato-
kat. Az egyik csoportba azokat sorozom, ame-
lyekben a helyes témaválasztás valóban alkal-
mat adott arra, hogy a dolgozatokon keresztül 
belássunk a kis lélekműhelybe s a gyermek 
egyéni felfogásának, gondolkodásának volt a 
tükre a fogalmazvány. A másik, az előbbinél jó-
val nagyobb csoportba azok a fogalmazványok 
tartoznak, amelyekben a gyermek egyénisége 
nem jutot t kifejezésre másban, csak az eltérő — 
ügyesebb és ügyetlenebb — kifejezési módok-
ban, tehát a legszorosabb értelemben vett stílus-
ban. Ez utóbbi csoportba sorolható dolgozatokból 
az állapítható meg, hogy ezek megalkotása a fo-
galmazáshoz szükséges lelkierőknek csak a felét 
foglalkoztatta, tudniillik a kifejező készséget, az 
elgondolásnak csak alárendelt szerep jutott. 
E dolgozatokban ugyanis a tartalom ugyan-
azon forrásból eredt: az olvasmányokból, meg-
beszélésekből, a tantárgyak keretében megtanult 
anyagból, esetleg a tanító elmondásából, holott 
ezek csak megindítói lehetnek a fogalmazásnak. 
Az azonos gondolatmenet, az előforduló hasonló 
kifejezések világosan mutatják, hogy ezek a dol-
gozatok nem önálló gondolkodással és stilizálás-
sal jöttek létre, tehát értékük is jóval kisebb az 
elsőnek említett csoportéinál. Pedig igen sok 
pompás tétel volt közöttük, de már a cím el-
árulta, hogy nem egyéni, hanem általános szóla-
mok következnek. Például Disznóölés cím alatt 
elmondja a kis magyar, hogy kukoricán hizlalják 
a disznót s ha már elég kövér, leölik. Haszna 
igen nagy. Hurkát , kolbászt stb.-t készítenek be-
lőle. Egy másik Lekvárfőzés címen elbeszéli, mi-
ként szokták a szilvát lekvárnak befőzni. A har-
madik Tavaszi szántás címen arról fogalmaz, 
hogy mi a célja a tavaszi szántásnak s hogyan 
kell végezni. Az ilyen dolgozat csupán írásbeli 
elmondása a gazdasági és háztartási ismeretek 
körében tanultaknak. Élet és egyéniség nélkül 
való száraz — néha hiányos és helytelen — írás-
beli visszaadásai a szerzett ismereteknek, könyv-
beli kifejezésekkel tarkítva. Pedig mind a három 
pompás tétel. H a így fogalmazzuk a tételt pél-
dául: Disznóölés nálunk vagy Megöltük a hí-
zónkat, Szilvalekvárt főztünk, Elvégeztük a ta-
vaszi szántást, már ezzel eszméltetjük a tanulót, 
hogy arról kell írnia, amit látott, megfigyelt a 
disznóöléskor, lekvárfőzéskor, neki mi volt ott a 
dolga, ott settenkedve kapott-e egy kis kóstolót 
a lekvárból, ízlett-e a hurka, kolbász stb. De még 
ha a címet úgy hagyjuk is, akkor is az előkészí-
tés során van alkalom arra, hogy a gyermeknek 
a tárgyra vonatkozó egyéni tapasztalatait a vi-
lágos tudatba segítsük s ezzel már azt is biztosí-
tottuk, hogy a tapasztalatok kikívánkozzanak 
onnan. Ily el járás mellett a gyermek kedvvel 
fogja gondolatait papirosra vetni s maga is gyö-
nyörködik abban, amit alkot és amiközben alkot, 
igyekszik arra, hogy valami szépet, érdekeset 
mondjon. 

Az egyéniségnek a fogalmazásban való hát-

térbe szorítását á ru l j a el még a tanítóképzőbeli 
elsőéves növendék is, amikor megkérdi: í rha-
tom-e ezt vagy azt, szólhatok-e erről vagy arról, 
lehet-e a tételt így vagy amúgy felfogni1? Az ily 
kérdések fölvetése a r r a enged következtetni, hogy 
a tanuló megszokta a kimerítő utasításokat, a 
netaláni határozatlan címből nem tud ja meg-
állapítani, mi tartozik a tételhez, maga is fél az 
elkalandozástól s az a törekvése, hogy a maga 
egyéniségének félreszorításával mindenben a ta-
nár elgondolása, felfogása szerint kell megalkot-
nia a fogalmazványt. Pedig ugyanarról a témá-
ról nagyon sokféle felfogással lehet í rni s kétség-
telen helye is van a felsőbb fokon, tehát a közép-
fokú iskolákban, hogy egy-egy tételt megszorít-
sunk, megjelöljük a műfa j t stb. A népiskolában 
az ily megszorításnak nincs helye. Egy-egy kis 
dolgozatban akár az elbeszélő, akár a leíró jel-
leg, akár a tárgyias, akár inkább az érzelmi ele-
mek ütköznek ki, a kis alkotásnak meg van az 
értéke. Sőt nagyon jellemző egy-egy gyermek, 
sőt egy-egy i f j ú egyéniségére is, minő felfogás-
sal dolgozta ki a tételt. A tanuló egyéniségének 
ismerete pedig igen nagy érték a taní tóra nézve, 
mert sikeres nevelő-oktató munka a gyermek 
egyéniségének ismerete nélkül el sem képzelhető. 

A fogalmazványok anyagát azoknak a gondo-
latoknak az összessége adja, amelyek a tárgyra 
vonatkoznak. Fogalmazni tehát csak akkor tu-
dunk, ha a tételre vonatkozólag elegendő anyag 
áll rendelkezésünkre, amelyből a gondolkodás 
segítségével kiválogatjuk és elrendezzük a föl-
használandó gondolatokat. I t t emelkedik szerepre 
az a lelki képesség, amelyet leleményességnek, 
retorikai műszóval föltalálásnak, invenciónak 
szoktak nevezni. Ez a képesség természetesen 
egyénenkint változik a szerint, mekkora a lelki 
tartalom s milyen fokú az a készség, amellyel az 
egyén a legjellemzőbb, legérdekesebb gondolato-
kat föltalál ja a sa já t lelkében és mennyire kész-
séges abban is, hogy a megtelt gondolatokat 
összefűzze s megfelelő formában kifejezésre 
juttassa. 

A kis gyermeknek meg van a természetes ki-
fejező ösztöne, amelyet csak irányítani, tökéle-
tesíteni kell, nem ritkán bátorításra is szüksége 
van, hogy merjen megnyilatkozni s merje leírni 
is azt, amit ő gondolt el s nemcsak azt, ami a 
könyvben van. Nagyon fontos mozzanat a fo-
galmazásban ez az úgyszólván kezdő lépés, 
vagyis annak a megéreztetése, hogy azt írom 
most le, amit magam gondoltam, aminek nyomá-
ban aztán föllép az alkotás gyönyörűsége. Ez az 
érzés megjelenik már az elsőosztályos kis lélek-
bimbóban, amikor egy-egy szót, egy-egy monda-
tot magától is leír s nem az ábécés könyvből má-
sol. A leírt szóval, mondattal együtt erőteljesen 
támad föl a tartalomnak megfelelő lelki kép. 
Ha leír ja , hogy ugat a kutya, l á t ja is, hallja is 
a kutyát és elképzeli azt is, hogy azután beszalad 
az ólba. És ezt ő nem másolta sehonnan, maga 
alkotta! — Ni, magamtól leírtam a Bodri ku-
tyát — mondta egyszer egy kis elsőosztályos. — 
Hát hol az a Bodri? — kérdem. — It t van — s rá-
mutat a leírt kutya szóra s hozzáfűzi: — Mert 
ez ám a Bodri. Gárdonyi analfabéta cigánya jut 
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•szembe, akire á t ragadt iskolás fiának alkotási 
gyönyörűsége s diadallal magyarázza a feleségé-
nek a f ia füzetéből: — Látod, mit tud a Laci?! 
Ez itt a kutya, ez meg a macska. — A f ia tudni-
illik apjának már előzőleg elolvasta s megmu-
tatta a leírt mondatokat Az persze örök rejtély 
maradt szegény cigány előtt, hogy mint lehet 
abból az ákom-bákomból a kutyát meg a macs-
kát kiolvasni. Mindegy, az alkotás gyönyörűsé-
gét a fia munkáján á t is megérezte. 

A fogalmazásnak erre a kezdő lépcsőjére rá-
lépni a közös fogalmazás segíti a tanulót. Hamar 
megérzi, megérti, hogy az ember a maga gondo-
latát a maga szerkesztette mondat alakjában le 
is í rhat ja s igen hamar ráeszmél, hogy amit el-
mondana több összefüggő mondatban, azt ugyan-
úgy le is lehet írni. Ezzel már tulajdonkép a fo-
galmazás lényegét megérezte, az már saját ja . 
Ezt a képességet aztán fokról fokra gyakorlással, 
helyes irányítással, türelmes javítgatással töké-
letesíteni kell. így azután a szabad fogalmazás 
könnyen fog menni s a kifejezésben a természe-
tesség ad ja meg azt a kedves közvetlenséget, ami 
a jól vezetett népiskolai tanulók apró dolgoza-
tait jellemzi. A szabad fogalmazásra idejében rá-
szoktatott tanuló később is könnyedén fogalmaz. 
Az elsőéves tanítónövendékek dolgozatain min-
dig felismerhető, melyik járt olyan iskolába, 
ahol a szabad fogalmazás kellő figyelemben ré-
szesült s melyik olyanba, ahol inkább kötött fo-
galmazás divatozott. Az egyéni elgondolás ki-
fejezéséhez kevésbbé szokott tanuló mindjár t föl-
veti a kérdést, ha téma egyéni gondolkodásra 
készteti: Szabad-e ezt vagy azt írnom1? 

Van-e a gyermek lelkében elég tartalom ahhoz, 
hogy fogalmazzon? Van. Ezért kell a témát a ta-
nulók lelkének tartalmi készletéhez igazítanunk. 
A fogalmazási készséget azonban fejleszteni akar-
juk, ami csak akkor sikerülhet, ha a lélek tartal-
mát is állandóan gazdagít juk ismeretek nyújtá-
sával, érzelmek átéletésével, a képzelet foglal-
koztatásával Amint gazdagodik a lélek, annál 
inkább lesz mit mondania, annál nagyobb kész-
letből lehet válogatnia anyagot a fogalmazás 
számára. A fogalmazás azonban nem csupán a 
tanítással nyújtott anyagból táplálkozik, hanem 
abból is, amit a tanuló maga gyűjtöget. Erre a 
gyűjtögetésre rá kell nevelni a tanulókat azzal, 
hogy a megfigyelésre rászoktatjuk őket. Ráveze-
téssel, irányítással megtanulják a pontos meg-
figyelést és nemcsak akkor fogják a tárgyakat 
és jelenségeket megfigyelni, amikor azokat az 
iskolában szemlélik, hanem hozzászoknak, hogy 
az iskolán kívül is figyeljék a szemükbe ötlő je-
lenségeket. A megfigyelésben való gyakorlást 
szolgálja a fogalmazásnak az a módja, amikor 
megszemlélt tárgyakról, jelenségekről fogalmaz-
tatunk. Cselekvéssorozatot mutatunk be, a ta-
nulók megfigyelik, ma jd leírják. A megfigyelésre 
szoktat minden szemléltetés, a kirándulás s az 
iskolai életnek elő sem sorolható sok-sok moz-
zanata. Fontos dolog, hogy a helyes, pontos meg-
figyeltetésre állandó gondunk legyen. Hogy mit 
jelent a megfigyelőképesség a szellemi élet szem-
pontjából, azt nem kell bővebben magyarázni. 
A megfigyelő lélek tartalmasabb s a tartalom ér-

téke is nagyobb, mert önmuiikásság eredménye. 
A lelki fejlődésben nem annyira maga az isme-
ret a fontos, mint inkább az a mód, ahogyan ah-
hoz eljutottunk, amint ezt báró Eötvös József is 
hangoztatta. Irodalmunknak éppen a legnagyobb-
jai szinte kivétel nélkül kitűnő megfigyelők s 
írói egyéniségüknek is a nagyszerű megfigyelő-
képesség egyik legértékesebb tulajdonsága. Hang-
súlyozzuk azonban, hogy a helyes megfigyelésre 
szoktatást nem csupán a fogalmazás tekinteté-
ben tartjuk fontosnak, hanem az egyén egész 
lelki világa szempontjából. A jó megfigyelő he-
lyesebben ítél, tisztábban lát mindent, elképzelé-
sei valószerűbbek. Mindezeknek az lesz az ered-
ménye, hogy az ily egyéniségnek egész élete reá-
lisabb alapokon mozog. 

A fogalmazni tudás másik föltétele a szó- és 
szólamkincs gazdagsága. Ha az Utasítást lapoz-
gat juk, gyakran találkozunk a kifejezőkészség 
fejlesztését célzó útmutatásokkal. A népiskola 
életének szinte minden mozzanata megannyi al-
kalom a szó- és szólamkincs gyarapítására. Ű j 
tárgyak, ú j fogalmak, ú j meg ú j kapcsolatok 
megjelenése mind-mind egy-egy lehetőség a ki-
fejezőkészség gyarapítására, mert hiszen a foga-
lommal együtt j á r a név, tehát a szó, az ú j kap-
csolatok megjelölése Í9 újabb és újabb 6zók és ki-
fejezések használatára adnak alkalmat. H a he-
lyes volt a szemlélet, a szó is biztos tartalmat 
nyer s a gyermek helyesen fogja használni is. 
A fogalmazás tanítása szempontjából rendkívül 
fontos a szó- és szólamkincs tervszerű gyarapí-
tása. Az Utasításban említett alkalmakon kívül 
minden más alkalmat is meg kell ragadnunk a 
gyermek szókincsének gyarapítására. Ilyen al-
kalmak különösen a megfigyelések során kínál-
koznak. Például kiránduláson járva figyelget-
jük, nézegetjük az erdők a l já t s beszélgessünk: 
— Ni, itt zörög lábunk alatt az avar, másutt süp-
ped alattunk a mohos erdőalja; hallgatjuk az 
erdő csendjét, melybe bele-belerikkant egy-egy 
madár, hallatszik a harkály kopácsolása, lá t juk 
is, amint kúszik a fa törzsén és kémleli, hol lehet 
rovar a kéreg alat t ; majd vad csörtet a bokrok 
között; a karcsú jegenyék, terebélyes tölgyek 
lombjai közt madarak fészkelnek; a tisztáson 
egy kis forrás buzog föl, majd áthatolhatatlan 
bozót állja utunkat; visszafordulunk, az erdő 
szélen virágok bólogatnak stb., stb. Ehhez hason-
lóan minden másféle szemlélődés bőven kínálja 
az alkalmakat a szó- és 6zóláskincs gyarapítá-
sára, csak élnünk kell ezekkel az alkalmakkal. 
Micsoda örömünk aztán az, amikor a kis fogal-
mazványokban itt is, ott is, sokszor hosszú idők 
multán fölbukkannak azok a kifejezések, ame-
lyek egy-egy olvasmányban előfordultak vagy 
amelyeket egy-egy szemlélődés, figyelgetés al-
kalmával tőlünk hallottak, még pedig találóan 
használva. 

Magára a taní tóra nézve is rendkívül tanulsá-
gosak a tanítványaival közös élmények. Gazdag 
tárházai ezek a jobbnál jobb fogalmazási tételek-
nek. Már pedig a témákban való leleményesség 
egyik föltétele a fogalmazástanítás sikerének. 

H a a gyermek lelki tar ta lmának állandó gya-
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rapításával együtt j á r a szó- és szóláskincs 
állandó gazdagítása, a fogalmazási gyakorlatok 
során megfelelő a témaválasztás és a hibákat 
gondosan javít juk és jav í t ta t juk: fogalmazás-
tanításunk eredményes lesz. 

A tanítóképzők a fogalmazás sikeres tanítá-
sára nem csupán a módszertan s a tanítási gya-
korlatok keretében készítik elő a tanítójelölteket, 
hanem azzal is, hogy az I. és II . osztály fogal-
mazási gyakorlatai között sűrűn szerepelnek a 
népiskolai Utasításban megjelölt forrásokból vett 
tételek, melyeket a népiskolában követendő el-
járáshoz hasonlóan készít elő a tanár. A fogal-
mazvány természetesen a 14—16 éves i f j ú lelki 

világát tükrözi, e kor lelki fejlettségének meg-
felelő lesz a tartalom s a kifejezési mód. Az a 
tapasztalatunk, hogy nagy örömmel fogalmaznak 
az ily tételekről. S mennyi eredetiség, mennyi 
egyéni vonás van az ily dolgozatokban, A dol-
gozatok bíráló célzatú megbeszélése során a r ra is 
rámutatunk, hogy ezek a tételek a népiskolában 
is feladhatók. A tanítónövendék tehát maga is 
kidolgozott sok olyan tételt, amelyet majd tanító 
korában tanítványainak fölad. Ez a munka csak 
biztosabbá, tudatosabbá teszi a fogalmazástaní-
tásban követendő módszeres eljárását. (Ez is egy 
kis mozzanat a tanítóképzőknek a tanítói hiva-
tásra ránevelő munkájából.) 

SZEBB ÉS TARTALMASABB ÉLETET! 
írta : G Ü N T H E R J O L Á N . 

A z ú j iskola az élet vágányára állított bennün-
ket. Az élet sokoldalú, mondhatnám ezerarcával 
már az iskola padjában szembe kell nézni a kis 
emberkének. Számolási órákon az élet apró 
problémáit fejtegeti, az okos, helyes megélhe-
tési lehetőségeket kutat ja , a mindennél fonto-
sabb takarékossági elvet szerzi meg magának 
útravalóul, nehogy valamikor az életben el-
számítsa magát. Nyelvi órákon az élő nyelvet 
vizsgálgatja, más órákon az élő nagy természet 
titkait kutat ja, annak célszerű, remek berende-
zését boncolgatja. Földünket, népünket igyek-
szünk neki a reális élet tükrében megmutatni. 
Szeretnénk az apró emberpalántát minél mé-
lyebben meggyökeresíteni az élet termékeny 
talajába, mert hisz ott kell ma jd derekasan 
megállni a helyét egy hosszú életen keresztül. 
Ó, do sokszor mily kemény az a talaj , melybe 
gyökeret kell verni a zsenge kis léleknek! Tele 
van a szegénység, árvaság, bűn, nyomor és el-
hagyatottság ezer bojtorjánjával , a bánat és 
szenvedés töviseivel. A hivatása magaslatán 
álló tanító ebben a silány földben is igyekszik 
áldott türelemmel égfelé néző lelkeket nevelni. 
A jól meggyökeresedett fának koronája ugyanis 
mindig égfelé tör, — a reális életbe kapaszkodó 
ember tekintete is kell, hogy az eget, az esz-
ményeket, a magasabbrendűt kutassa. Az életre 
szükséges ismereteken kívül, mások javára 
szolgáló nemes gyümölcsöket is kell érlelnünk 
növendékeink szívében. Szeretet, irgalom, jó-
ság nélkül haszontalan lenne életünk fája, a 
közösség szempontjából értéktelen, kivágnivaló-

Mit használ, ha az emberiségnek kul túrfá ja 
már majdnem az egekig ér, de gyümölcstelen, 
mert nem tud apró szájaknak kenyeret adni, 
didergő tagocskákat betakarni, öröm, boldog-
ság u tán szomjazó millióknak egy csöpp örö-
met juttatni. Szebb, tartalmasabb élet kell ne-
künk s nem lehet elég korán ráeszméltetni kis 
tanítványainkat, hogy keresni kell azokat a 
módokat és eszközöket, melyek az életet elvisel-
hetőbbé, szebbé, melegebbé varázsolják. Tudjuk, 
hogy földi és égi boldogságunk forrása egye-
dül a betlehemi fényességes jászol lehet. Onnan 

erednek a világmegváltó eszmék és gondolatok, 
onnan árad fény és melegség erre a rideg vi-
lágra. Ha ennek a csodálatos jászolkának bű-
vös körébe állí t juk a gyermekeket, meglepődve 
tapasztaljuk, milyen nagyszerű programmot 
tudnak ők maguk! is összeállítani az élet szé-
pítésére saját elgondolásuk szerint. Karácsony 
előtti fogalmazási órán egy angyalképet tűztem 
a táblára s ezt a címet ír tam alá: H a én ka-
rácsonyi angyal lennék. Teljesen önállóan dol-
goztak, — titokzatos mélységből, önlelkükből 
pattantak ki a világ boldogítására irányuló 
szebbnél-szebb tervek, gondolatok. 

Karácsony estéjén minden kis viskóba, pa-
lotába örömet vinnék. Felrepülnék a csillagos 
égbe és a Jézuskának is örömet vinnék. 
Ó, mi boldog lennék! Völler Magda, V. o. 

Szeretnék karácsonyi angyal lenni. Minden 
kis házikóba berepülnék a szomorúakat vi-
gasztalni, bűnösöket oltalmazni. Csak egyetlen 
egyszer szeretnék angyal lenni! Mindenhova 
vinnék egy szép karácsonyfát, hogy a kis 
gyerekek örülhessenek neki GS ä sok játék-
nak. Ha én karácsonyi angyal lennék, sze-
gény Csonka-Magyarországról sem feledkez-
nék meg. Imádkoznék) érte, hogy legyen ú j ra 
nagy. 
„Kongnak a harangok, kezünk tegyük össze, 
Drága kis Jézusunk leszállott a földre!" 

F a s Júlia, V. o. 

Ha én karácsonyi angyal lennék, minden 
Iiis házikóba berepülnék és örömet vinnék. 
Vigasztalnám a szegényeket, hogy ne búsul-
janak, töröljék le könnyeiket, vigadozzanak, 
örüljenek, énekelve vár ják a Jézuskát, mert 
ma született a Megváltó Betlehemben, szalma 
között a jászolban. A gyermekeknek azt 
mondanám: vigadjatok, mert ma jön a ki« 
Jézuska, hozza a karácsonyfát tinéktek. Há-
láljátok meg minden szeretetét. Mással úgy-
sem tudjátok meghálálni, mint buzgó imád-
sággal. Ispaics Rozál, IV. • . 
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Ha én karácsonyi angyal lennék, minden 
házba bekukkannék. Minden kis családnak 
fülébe súgnám, hogy jön a Jézuska. A jó gye-
rekekhez sok ajándékot vinnék, a rosszakat 
meginteném. (A világba sok örömet vinnék. 
Nagyon szeretnék valóban angyalka lenni, 
szeretnék a kis Jézus pa j tása lenni, vele a 
mennyországban játszani, az angyalokkal éne-
kelnL Heimberger E„ IV. o. 

Karácsony estén minden házban megnézném, 
hogy van-e jó gyerek. Emlékül ott hagynám 
a szép karácsonyfát, hogy hirdesse Jézuska 
születését. Én lennék az árvák és szegények 
vígasztalója. E szent estén ne búsuljon senki, 
mert mikor a Jézuska született, akkor is örül-
tek az emberek. Rágondolnék szegény Magyar-
országra és kérném a jóságos Istent, hogy 
a d j a vissza drága Nagy-Magyarországot. Azt 
szeretném, hogy mire mégegyszer eljön a ka-
rácsony, ne Csonka, hanem Nagy-Magyar-
ország legyen. Ez szívbeli vágyam szent ka-
rácsony estén. De mivel nem lehetek kará-
csonyi angyal, a r r a kérem a jó Istent, hogy 
segítse meg ezt a szegény magyar népet. 

Homor Magda, VI. o. 

H a én karácsonyi angyal lennék, szegények 
viskóján, gazdagok palotáján, bűnösök lel-
kébe, szegény á rvák fájó szívébe be-bekukucs-
kálnék. Jó szüleimnek örömet, boldogságot 
szereznék, kis testvéreimnek ajándékkal örö-
met szereznék, az egész világra boldogságot 
vinnék. Igazán szeretném, ha őrző- vagy vi-
gyázóangyal lehetnék, mert annak, amit most 

itt leírva elsoroltam, az életben is eleget te-
hetnék. Magamnak csak azt kívánom, hogy 
hosszú életű legyek és végül, ha meghalok, 
az örök boldogságra jussak, hogy a te kis 
pajtásod lehetnék Jézuskám, a kis angyalok-
kal egy ütt énekelhetnék. Kelemen Julia, IV. o. 

De szeretnék Jézuska hírnöke lenni! Szegé-
nyeket, gazdagokat, betegeket egyaránt meg-
látogatni. Megnézni szép, tiszta lelküket és 
belehívni a Jézuskát. Azoknak a lelkébe bá-
natot hozni, kik nem készültek a szent estére. 
Jézuskától elkérném a lelkek üdvösségét és 
kiosztanám a jószívű, tisztalelkű emberek kö-
zött. Oh, mily örömmel menne a kis Jézuska 
a tündöklő lelkű emberek lelkébe! Jézuska, 
szeretlek! Add, hogy én is karácsonyi an-
gyalka lehessek! Bencze Erzsi, VI. o. 

Édes, gyermeki elgondolások, — mind egy-
egy jó magocska, melyekből a felebaráti szere-
tetnek értékes, nemes gyümölcsei fakadhatnak, 
ha ezek a gondolatok és érzelmek tettekben is 
megnyilvánulnak. A tanító további munkája 
annak megbeszélése, hogy esetenkint környeze-
tükben hogyan szerezhetünk örömet, kit vi-
gasztalhatnak, kit segíthetnek, — szóval, hogyan 
is lesznek majd a valóságban karácsonyi an-
gyalkák. És ezeket a problémákat nemcsak a 
Jézuskavárás idején, hanem máskor is felvet-
jük, amikor csak alkalmas pillanat kínálkozik, 
hogy kis szívükhöz közelebb férkőzzünk. — 
Könnyletörlésre, vigasztalásra, örömszerzésre, 
megbocsátásra, jóságra és szeretetre neveljük 
apróságainkat, hogy életük fá ja már itt a föl-
dön és Isten országában is gyümölcsöző legyen. 

AZ tGYES ÉS tGYETLEH GYERMEK. 
írta: SUGÁR BÉLA. 

A z ember a természet és a társadalom gyer-
meke. Az egyén boldogulását ez a két nagy-
hatalom csak akkor mozdítja elő, ha az fel-
ismeri és tiszteletben ta r t j a a világ erkölcsi 
rendjét , ok és okozati összefüggéseit. 

Az egyén élete: szakadatlan problémamegol-
dás; az önfenntartás, érvényesülés ú t ja i t elzáró 
társadalmi és természeti erők elhárítása. 

Az embert ebben a sorsalakító élettevékeny-
ségben legtöbbször a teremtés nagy ajándéka: 
az ösztönszerű eligazodás és megérzés képes-
sége vezérli. Túldifferenciált és válságokkal 
küzdő korokban azonban tudatos tájékozódást, 
alaposabb világismeretet követel tőlünk a tár-
sadalom és a természet is. 

Ma rendkívül súlyosak a problémák és na-
gyon megsokasodtak az egyén ú t j á t eltorlaszoló 
akadályok, tehát csak az erkölcsi és anyagi vi-
lág törvényeihez teljesen hozzáigazodó életstí-
lus biztosíthatja az ember s különösen az ú j 
nemzedék igazságos, reális életigényeit. 

Az a képesség, amely az ember társadalmi és 

természeti elhelyezkedését; a mai rendkívül 
kedvezőtlen viszonyok mellett is jelentékenyen 
elősegítheti: a mindenoldalú ügyesség, az er-
kölcsi és fizikai életrevalóság fogalomkörébe 
tartozik. Az ügyesség — a problematikus hely-
zet idejében való tiszta felismerését s az aka-
dályok elhárításához szükséges erők leg észsze-
rűbb alkalmazását jelenti. Akinél ez a képes-
ség nincs kiművelve, az időben és térben s az 
erkölcsi, szellemi és anyagi világ síkján egy-
aránt eredménytelen vagy kedvezőtlen kimene-
telű munkát végez. Ez a megállapítás egyfor-
mán vonatkozik a gyermek, valamint a nem-
zeti munka legegyszerűbb napszámosának és 
legmagasabb funkcionáriusainak életalakulá-
sára is. 

Ha a győrinek játékaiban és egyéb apró tevé-
kenységeiben legyőzi az akadályokat, uralko-
dik a kezeügyébe eső anyagon és akaratá t pon-
tosan végrehaj t ja , nyilvánvalóan nagyobb re-
ményekkel indul az életnek, mint az anyaggal 
bánni nem tudó s a külvilág rendjében tájé-
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kozatlan gyermek. Az ügyet len gyermek lehet 
esetleg rendkívül szorgalmas és erkölcsileg 
emelkedett érzésű; mégis a fej lődés és boldo-
gulás ú t j á n igen sokszor lemarad előbbi t á r sa 
mögött. Lemarad , mer t az élet és a szelekció 
törvénye nem csupán ismereteket és jószándé-
kot, hanem az összes emberi erők mindennapi 
sikeres alkalmazását , az akadályok gyors el-
há r í t á sá t is megkívánja . 

Tisztázni kell azonban a kérdést, hogy az 
ügyesség veleszületett tu la jdonsága-e a gyer-
meknek s nevelhető, fokozható-e az olyan mér-
tékben, amennyire annak fejlesztését a mai 
korban szükségesnek lá t juk? 

Kétségtelen, hogy az emberek már születé-
süknél fogva különböző értékűek. Egyes képes-
ségek vagy azok hiányai g y a k r a n az utódok-
ban is kimutathatók. Az ügyesség és életre-
valóság azonban, mint szunnyadó erő és f a j i 
ősképesség, a tudata la t t i vi lágában, az ösztön-
élet mélységeiben minden embernél adva van 
s az egyén összes értékeinek ha tára in belül 
szabadon fejleszthető és cselekvő erővé alakít-
ható. 

Ennek a képességnek a felébresztése, tudatba-
emelése már a csecsemőkorban kell hogy meg-
kezdődjék s bár ötletszerűen és ösztönösen, de 
a szülők egy része el is végzi azt. Nagyon sok 
családban azonban megfeledkeznek az életre 
nevelésnek erről az alapvető munká já ró l s így 
a tanulók, mikor iskolába kerülnek, már mint 
ügyes vagy ügyet len gyermekek állnak előt-
tünk. Ez a különböző ér tékűség előrelendítő 
vagy visszatartó erőként hat a gyermek fejlő-
désének további a lakulására s ha a megfelelő 
nevelői beavatkozás elmarad, egyre nagyobb 
mélység támad a két ellenkező i rányú gyer-
mekt ípus között. 

Az ügyes gyermek élete az apró sikerek 
számtalan egymásutánjából tevődik össze. A si-
ker érzése állandósul, sőt egyre erősödik lelké-
ben s a vállalkozási kedvnek, az önbizalomnak, 
a találékonyságnak, sőt a szívós erőfeszítések-
nek lesz forrása. Ezt a gyermeket a siker báto-
rí tó érzése s a nyomában járó elismerések 
szinte győzelmesen viszik folyton előbbre. Az 
ilyen gyermek nem fél a feladatoktól és aka-
dályoktól. Hisz önmagában, erejében, tehát 
optimista. A nehéz körülmények és az eset-
leges kudarcok még nagyobb leleményességre 
és akara tkoncentrá lásra késztetik. 

Ebből a gyermekből fejlődik ki a derűs lelkű, 
folyton cselekvő és a megpróbál ta tásokat is 
hősiesen elviselő ember. S ahogy fejlődik, 
ügyessége egyre szembeszökően jelentkezik a 
szellemi és testi megnyilatkozások egész terü-
letén. Bármihez nyul, akármihez fog, mindig 
élre kerül . A dolgok lényegét nem kutató köz-
hi t szerencsés embernek nevezi. Ped ig a jelen 
esetben igen kevés szerepe van a szerencsének, 
mer t nem a véletlen és nem a protekció, ha-
nem az ügyesség, az életrevalóság segíti elő 
érvényesülését. 

Ügyes gyermekekből lesznek az ügyes embe-
rek. Iskolai végzettségük és h iva tásuk szerint 
szétszóródnak a nemzeti élet különböző terüle-

tein. De bárhová áll í tsa őket az élet, azon a 
helyen mindig belőlük alakul ki a vezetőréteg: 
a szervezők, adminisztrátorok és alkotók él-
csapata. Munkájuk , működésük minőségi és 
mennyiségi szempontból mindenkor a leg-
nagyobb értékű s ezért könnyebben hozzájut-
nak a megélhetés kedvezőbb feltételeihez is. 

Az ügyet len gyermek éle tpályája legtöbbször 
lefeléhajló. A mindennapi sikertelenségek le-
sújtó érzése egyre jobban k i fá rasz t ja és elcsüg-
geszti. Bátor ta lan, gyanakvó, visszahúzódó és 
pesszimista lesz. Végül elhatalmasodik r a j t a a 
kevesebbértékűség kínos tudata. Tanulótársa i 
mellőzik, kinevetik és nem játszanak vele, nem 
válasz t ják meg vezetőjüknek. A másodrendű-
ség ólomsúlya nehezedik érzéseire s ahogy 
növekedik, mindinkább magábazárkózik és 
passzivitásba vonul. Félelem, zavar f o g j a el, h a 
vára t l anu l ügyességet kívánó feladatok elé 
áll í t ják. Az ilyen gyermek mozgása esetlen, 
figyelme szétfolyó. Évek multán a sikertelen-
ségtől való rettegés alapérzéssé erősödik s való-
sággal menekül minden olyan alkalom elől, 
amely a r r a kényszerítené, hogy számot ad jon 
ügyességéről. Ez a visszavonuló, meghasonlot t 
gyermek hovatovább csak belső életet él s a 
társadalom és természet vi lágában magára -
hagyatva bukdácsol. H a értelmileg képzett és 
erkölcsi tekintetben fe'jlett is, mégsem képes el-
érni cél jai t , mert az erők versenyében az ügye-
sebbek folyton elébevágnak. Ez az igazság-
ta lanság még jobban elkeseríti, embergyűlölő 

1 

Reneszánsz pártás templomtorony. Szinnye. 
(Régi Magyar Templomok-böl. 
Ismertetés jövő számunkban.) 
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lesz, elfordul az ideáloktól és nem egyszer tör-
vénytelen, kegyetlen eszközökhöz nyul, hogy 
gáncsvetéssel buktassa el azokat, akik meg-
előzték. 

Az ügyetlen, gyámoltalan, élhetetlen gyermek 
fejlődésének, életalakulásának ez a képe. Saj -
nos, igen nagy az ilyen egyoldalúan nevelt 
gyermekek száma. S az ügyetlen gyermekből 
ügyetlen ember lesz s ezt a t ípust is feltaláljuk 
mindenütt, de különösen nagy tömegekben a 
társadalom mély rétegeiben. Munkateljesítmé-
nyük nem versenyképes s ezért alkalmaztatás, 
előlépés, kereset tekintetében folyton háttérbe 
szorulnak. Természetesen, boldogulásuk kedve-
zőtlen alakulásáért az ügyeseket, az életrevaló-
kat okolják s belőlük alakul ki a társadalom 
elégedetlenjeinek sötét tekintetű, gáncsvető 
rendje. 

Az ügyesek és ügyetlenek két tábora között 
helyezkedik el a stréber, a törtető néven isme-
retes típus. Ezt a kártevő emberfaj tá t erkölcsi 
alacsonyabbrendűség és szertelen önzés jel-
lemzi. Tehetség és alkotóképességek hiánya 
folytán csupán ügyességgel igyekszik magának 
a társadalomban minél kedvezőbb helyet szo-
rítani. Ez a t ípus azonban a fogyatékos jel-
lemű emberek sorába tartozik s ezért nem is 
foglalható bele a fejtegetés anyagába. 

Nyilvánvaló, hogy az ügyesek és ügyetlenek 
nem tiszta fejlődési típusok. A két ellentétes 
kifejezés az életrevalóság foka szerint csupán 
értékhatárokat jelez s köztük rengeteg fokozat 
van, amit a szellemi és erkölcsi képességek 
adottsága s a társadalmi helyzet kedvező vagy 
kedvezőtlen állapota is befolyásol. Ha a gyer-
mek tanulmányaiban hanyag, erkölcsi érzéke 
fejletlen s ezenkívül társadalmi viszonyai is 
vigasztalanok, a legnagyobb csapás, ha mind-
ezek mellett ügyetlen is. Viszont a szellemileg, 
erkölcsileg és társadalmilag kitűnő helyzetű 
gyermek, ha emellett ügyes is, a boldogulás-
hoz szükséges feltételek valamennyijét magáé-
nak mondhatja. 

Ezzel rámuta t tam az ügyesség nagy jelentő-
ségére a gyermek, az ember életében. Láthat-
juk, hogy sorsalakító szerepe van s ezért ezzel 
a kérdéssel a szülőknek, nevelőknek gyakran 
és behatóan kell foglalkozniok. Űjabb időkben 
az ügyességre nevelés kérdése rendkívül elő-
térbe került a népoktatás hivatalos irányítói 
részéről is. Korszerű, égetően sürgető gondo-
latot emeltek ki vele a feledés és fejlődés nagy 
tárából, mert az utóbbi évtizedekben aggasz-
tóan elszaporodott az ügyetlen emberek száma. 
Hibáztatható ezért a már elköltözőben levő 
korszellem s ennek következtében az ismeret-
halmozás egyoldalúságába tévedt iskolarend-
szer is. Mintha az embert csupán csak az agy 
jelentené, túlnyomóan az ész, az értelem műve-
lésére fordították a figyelmet. Pedig az ember 
nemcsak agy, hanem kéz, láb, szív, tüdő, szem, 
fül stb. s ezek összehangzó együttműködése 
adja a teljes értékű, életrevaló embert. Néhány 
év óta hazánkban is fordulópontra jutott a régi 
nevelési felfogás s a mai ú j tanítási és neve-
lési rendszer már nemcsak az agyat, hanem az 

egész gyermeket foglalkoztatja; végtagjait, iz-
mait, érzékszerveit is. Ezek mind ügyességi 
gyakorlatok is, amelyek, mint céltudatos cse-
lekvések, egyidőben nemcsak az elme, hanem 
az érzékszervek, a kéz, sőt az akarati és érzelmi 
világ összműködését is előmozdítják. 

A tervszerű mozgás és munkagyakorlatok-
ban a legnagyobb szerepe a kéznek jut. Az em-
beri szervezetnek a kéz a végrehajtó és a lá t -
hatóan legcselekvőbb része. Nem véletlen tehát, 
hogy újabban a gyermeknevelés a kéz ügyesí-
tésére helyezi a súlyt s amikor a gyermek 
életre- és gyakorlat i neveléséről van szó, tu la j -
donképen a kézügyesség sokoldalú kifejleszté-
sére gondol. A kéz ügyessége ugyanis nem 
különálló képessége az embernek, mert minden 
vele végzett művelet az értelem, az akarat , a 
szem, a fül, az izmok stb. együttműködésének 
az eredője. A kézügyesség magasfokú fejlett-
sége tehát nem teszi egyoldalúvá az embert,, 
hanem ellenkezőleg, minden testi és szellemi,, 
sőt erkölcsi készségét is előreviszi a fejlődés-
ben. Az egyoldalú észfejlesztéssel szemben te-
hát igen nagy jelentősége van a kézügyességre1 

nevelésnek, mert ezen keresztül jutunk el a 
testileg, lelkileg, szellemileg ügyes emberhez. 

A gyermek kézügyességének fejlesztésére lép-
ten-nyomon bőséges alkalma van minden szülő-
nek és nevelőnek. Az apró gyermek, amikor 
játszik a kavicsokkal, mikor a homokból épít r 
vagy ostort fon és pattog — öntudatlanul is-
ügyesíti magát. A fejlődés magasabb éveiben 
egyre összetettebb lesz a gyermek játéka; há-
zat épít, faricskál, babaruhát szab, labdázik 
stb. s így egyre nagyobb tájékozottságra tesz: 
szert az anyagi és térbeli világban. 

A ház körül végzett apró munkák, a házi-
állatokkal való foglalkozás vagy a szerszámok-
kal való megismerkedés mind előmozdítják a 
gyermek helyzet- és anyagismeretét, valamint 
kézügyességét. Az iskola ezzel párhuzamosan 
az írással, rajzolással, papiros-, agyag-, fa- és 
női kézimunkával éri el ugyanezt a célt. 
A múltból hozott nevelési előítélet folytán, sa j -
nos, a kézügyességre nevelő tárgyakat sok he-
lyen még mindig másodrendűnek tekintik nem-
csak a szülők, hanem a nevelők is. Nagy hibát 
követnek el, mert, amint kifejtettem, a sok-
oldalú kézügyesség nem egy elszigetelt és alá-
rendelt képessége az embernek, hanem a testi 
és belső értékek összességének kifejezője. A fes-
tészet nem más, mint tehetség plusz kézügyes-
ség! S így határozhatjuk meg a szobrászatot 
és zeneművészetet is, ami egyúttal a kézügyes-
ség legfelső ha tárá t is jelzi. 

Mondjuk meg tehát a szülőknek, hogy gyer-
mekük jól felfogott érdekében szoktassák, ne-
veljék gyermekeiket kézügyességre. Adjanak 
nekik játékszereket, vagy legalább különböző 
anyaghulladékot, apró szerszámokat. Állítsák 
gyermekeiket olyan kisebb feladatok elé, ahol' 
döntő szerepe van a kéznek s házi munkájuk-
ban adjanak teret a gyermek alkotó próbál-
kozásainak is. H a gyermekük nem tud meg-
birkózni a feladatokkal, ne illessék lekicsinylő 
szavakkal. Segítsenek ra j t a és ismertessék mee 
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gyermeküket a siker örömével. Nem végeznek 
hiábavaló munkát, mert idővel a leggyámol-
talanabb gyermek is erőre kap, önbizalma meg-
nő, s akkor már vezetés nélkül is meg fogja 
találni, sőt keresni fogja a kézügyességet szol-
gáló alkalmakat. A szülők és nevelők együttes 
munká ja így nagy szolgálatot tenne a nemzet-
nek is, mert lényegesen emelné a magyarság 
életrevalóságának átlagos szintjét. 

A mindennapi megélhetés súlyos gondjai nem 
engedik meg, hogy a régi egyoldahíságban ne-
vel jük gyermekeinket. Az ú j magyar nemze-
déket meg kell szabadítani az ügyetlenség ne-
héz terhétől. A gyermekek figyelmét a szellemi 
és erkölcsi képzéssel párhuzamosan irányítsuk 
a föld, a gazdálkodás, a kertészkedés gazdag 
tá ja i felé s lehetőleg szerezzünk részükre né-
hány szerszámot, rendezzünk be nekik egy 
kicsi műhelyt, hogy a játékos és önként vég-
zett munkagyakorlatok közben kézügyességü-
ket és így minden képességüket a legmagasabb 
fokig kiművelhessék. 

Van hazánkban egy i f júság i egyesület, amely 
ezen a téren fel nem becsülhető munkát végez 
a magyar tanulóif júság körében. A Magyar 
I f júság i Vöröskereszt dr. vitéz Simon Elemér 
elnök vezetésével a kézügyességet az egyesületi 
tevékenység egyik legfontosabb nevelő gondo-
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latának tekinti. A Magyar I f júság i Vörös-
kereszt tagjai, f iúk és leányok, elemi, polgári 
és középiskolai tanulók egyformán, körülbelül 
hetvenezren minden héten egy-egy délután 
csoportmunkát végeznek iskolájukban. Tizen-
három év óta folyik ez a produktív, néphagyo-
mányokból és sokszor ősi népművészeti forrá-
sokból táplálkozó munka. Szabad választás sze-
rint felöleli a gazdasági és ipari élet csaknem 
valamennyi ágazatát s a gyermekek, fejlődési 
fokuknak megfelelően, bámulatos bizonyítékát 
adják tehetségüknek, szorgalmuknak és kéz-
ügyességüknek. A magyar gyermekek apró 
díszmunkái, dísztárgyai és használati cikkei 
külföldi viszonylatban is első helyre kerültek, 
ami a r ra figyelmeztet bennünket, hogy a ma-
gyar gyermekek kézügyességét elhanyagolni 
igen nagy mulasztás volna a nemzet életérde-
keivel szemben. * 

A kézügyesség fejlesztése ú j nagy erőforrást 
nyit a magyarság számára, amely megsokszo-
rozza nemzetünk anyagi és szellemi erőkifej-
tését s elősegíti nemzetközi érvényesülését is. 

Nemcsak ügyes és ügyetlen ember van. Van-
nak ügyes és ügyetlen nemzetek is. Dolgoz-
zunk. hogy a magyarság kiváló tulajdonságai 
ismét gyarapodjanak eggyel, hogy ügyes, életre-
való nemzetnek tartsanak bennünket. 

A T I H Á S Ö T Ú J M É C S E S E 
A G Ö C S E J T T A N Y Á K T É L I É J S Z A K Á J Á R A ] * . 

í r ta : Dr. v. BARNABAS ISTVÁN. 

A m i ó t a az 1872-i pétervári nemzetközi s tat isz-
tikai kongresszus a népszámlálások kötelező 
kérdőpontjai közé felvette az analfabéták össze-
írását, az egyes nemzetek műveltségi fokának 
megállapításánál nagy szerepe van annak, hogy 
az összlakosság hány százaléka nem tud írni 
és olvasni. 

Ezen szempontból bírálva el az egyes euró-
pai nemzeteket, azt látjuk, hogy Magyarország 
az analfabéták milliói által van keleten és délen 
körülvéve, mert Európában legnagyobb az an-
alfabétizmus Romániában, Szerbiában és Orosz-
országban. Mennél lelkiismeretesebben, minden 
erőnket erre összpontosítva vesszük fel tehát a 
küzdelmet az analfabétizmus sötétsége ellen, an-
nál inkább kitűnik majd e nemkívánatos kör-
nyezetben nemzetünk műveltsége, előrehaladása. 

Ha az analfabétizmus szempontjából a világ 
összes nemzeteinek rendelkezésre álló adatait 
vizsgáljuk, akkor azt lát juk, hogy négy cso-
portba oszthatjuk őket és pedig: a legműveltebb 
államok, a művelt államok, a haladó államok és 
a hátramaradó államok csoportjaiba. Mi jelen-
leg a haladó államok csoportjában vagyunk, 
Franciaország, Belgium, Írország, Ausztria és 
Olaszországgal együtt. Hátunk mögött vannak: 
Spanyolország, Észak-Amerika színes lakossága, 
Portugália, Oroszország, Szerbia és Románia. 

Haladunk tehát, csak nem elég gyors ütem-

ben. Ennek az ütemnek meggyorsítása, a tudás-
nak, a fénynek terjesztése népművelési bizottsá-
gunk legszentebb célja s fáradozásunkat eddig 
is siker koronázta. Siker koronázta, mert az 
1920. évi népszámlálás még 51.964 analfabétát ta-
lált Zala vármegyében, míg a legutolsó népszám-
lálás már csak 33.462-őt. Az örvendetes apadás 
tehát 18.502. Természetesen ezen nagy eredményt 
nem akarjuk teljes egészében a saját javunkra 
elkönyvelni, hisz ebben része van a gróf Ivlebels-
berg Kunó halhatatlan nevéhez fűződő népisko-
lai építési akciónak is, amelynek során Zala vár-
megye területén 183 ú j iskola nyitotta meg ka-
puit, bizottságunk pedig az 1927. év óta 62 an-
alfabéta és 172 alapismeretterjesztő tanfolyamot 
szervezett. 

Ezeknek az analfabéta tanfolyamoknak szerve-
zése a múltban csak ott történhetett, ahol iskola 
volt. Zala vármegye azonban még ma is oly szo-
morú helyzetben van, hogy 398 községe közül 
csak 343-ban van iskola és 55 községe nem ré-
szesülhet annak áldásaiban. Ezen állapotnak a 
következménye az, hogy az analfabétizmus ki-
irtására irányuló küzdelmünk szinte meddőnek 
mondható, mert állandó az analfabéta utánpót-
lás. Az 55 iskolátlan községen kívül nagy a száma 
a sűrűn lakott majoroknak, pusztáknak, ame-
lyeknek tanköteles korban levő gyermekei csak 
papiroson vannak beiskolázva. Van olyan isko-
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látlan község, major , amely több mint 10 km-re 
van a legközelebbi iskolától és ezeknek az isten-
hátamögött i majoroknak, községeknek, különö-
sen <z e r d ő k k e l borított Göcsejben olyanok az 
útviszonyai, mint amilyen Szent István korá-
ban lehetett. 

H a tehát ezen helyek mindennapi tankötelesei 
szeptember és október havában — addig, míg az 
őszi esőzések be nem állnak — szörnyű fáradság-
gal be is vánszorognak a legközelebbi iskolába, 
november havától egész az ibolyanyílásig osak 
egy-két nap tudnak oda bejutni. És ha tanítójuk 
nemes szíve, hivatása iránti szeretete külön cso-
portba foglalva őket, egy évben 3—4 hónapig 
foglalkozik is velük, előmenetelük 6 év alatt sem 
lesz több, mint egy a II. osztályt rendesen vég-
zett tanulóé. 

Ezzel a tudással vagy inkább: tudatlansággal 
éli le egész életét, rendszerint ugyanabban az el-
hagyatott községben, majorban, ahol született. 
Kis tudása pedig alig tart ki tovább pár eszten-
dőnél. Ha .leány, mire férjhez megy, már nem 
tud ja még a nevét sem leírni a házassági anya-
könyvbe. A legények pedig, mire sor alá kerül-
nek, egyben be9oroztatnak a katonák részére 
minden évben rendezett analfabéta tanfolya-
mokba is. Aki pedig katona nem volt vagy nem 
lesz, az szaporítja az analfabéták szomorú se-
regét. 

Ezen szívetfájdító jelenségnek hosszabb időn 
át való tanulmányozása vezette bizottságunk agi-
lis t i tkárát: Lillik Bélát azon javaslat megtéte-
lére, hogy a téli hónapokban tanítók kiküldeté-
sével biztosítsuk ezen önhibájukon kívül nehéz 
helyzetben élő iskolátlan községek, majorok la-
kosságának szellemi művelését. Kiválasztottuk 
tehát vármegyénk területén egyelőre az ily szem-
pontból legfontosabb 5 helyet. Nehéz volt a vá-
lasztás, mert választhattunk volna mindjárt akár 
50-et is. A kiválasztottak: Lendvadedes, Ke ; 
ményfa és Korpavár iskolátlan községek, Apáti 
és Irsa puszták lettek. 

Bejártam e helyek körül épült legkisebb lakott 
helyet is november hó második felében, tehát a 
gyakori és bő őszi esőzések s így az utak járha-
tatlansága idején. Meggyőződést szereztem sze-
mélyesen arról, hogy ezekről a helyekről ebben 
az időben még szekéren közlekedni is alig lehet-
séges, sőt volt olyan község: Keményfa, ahová 
csak a kertek alá kerülve, gyalog tudtam be-
jutni. Egybegyüjtöttem a megközelítés szem-
pontjából legalkalmasabb ponton kiválasztott 
ideiglenes tanterembe a község, major apra já t -
nagyjá t az unokától a nagyapáig. 

A tanterem részére mindenütt a politikai község 
bérelt egy nagyobb szobát kiválasztásom alapján. 
Ugyancsak a politikai község örömmel fedezte a 
fűtés és világítás költségeit, míg a tanteremnek 
mindennapi fűtését és nagytakarí tását az is-
kolás gyermekek szülői, hozzátartozói vállalták 
ingyenesen magukra. Erőlködnöm kellett több 
helyen a ház urával , a nagyon szegény és szerény 
körülmények között élő derék magyarral, hogy 
havi 10 P bért elfogadjon szobájáért. „Magam-
nak is van gyeröke, magam is tanulni akarok, 

szíves örömest adom oda füzetség nélkül is", volt 
kéi'ésemre a felelet. „Boldogok vagyunk, hogy 
szerény hajlékunkat tisztelte meg azzal, hogy 
oskola lehessen", fűzte hozzá a háznak munkában 
korán összetörött, megöregedett asszonya. „De ho-
gyan lesz berendezve1?", kérdezgetik. Mikor pedig 
meghallották, hogy csak 2—3 fogat kell, hogy a 
padokat és a legszükségesebb felszerelést a leg-
közelebbi iskolából áthozzák, mindannyian fel-
ajánlották tehénkéiket. Tehénfogataikat, mert 
ritka falu az ezen az ősmagyar vidéken, ahol ló-
fogat is akad. 

„No, ezzel meglennénk — fűztem tovább —, de-
hol lakjék a kikiildendő tanító úr?" Pár pure 
alatt meglett az is. Maguk ajánlották, hogy van 
közöttük egy jól főző tiszta asszony, aki hosszú 
ideig az uraságnál volt belső cseléd, másik he-
lyen pedig nyugdíjas csendőr, vasutas, jólelkű 
földbirtokos s alig hogy elhangzott az útbaiga-
zítás, meglett a kikiildendő tanítónak a tiszta 
szép szobája, ellátása, mosása, fűtése, világítása. 
Nekem kellett megállapítani, hogy mit fizessen 
ezért „a drága lelkem, a mi tanítónk", akit még 
nem is láttak. Negyven pengőt állapítottam meg 
mindenütt egységesen. Ezért a havonta fizetendő 
összegért kap meleg családi otthont, mindenre 
kiterjedő figyelmet és szeretetet. 

December hó 1-től máricus hó 15-ig küldötte 
ki bizottságunk nemeslelkű elnöke: Bődy Zol-
tán alispán a kiválasztott tanítókat. Pályáza-
tot hirdettünk a helybeli lapokban. Pályázhat-
tak zalamegyei illetőségű, állástalan férfitanerők. 
Az 5 helyre 46 pályázat érkezett be s csak azért 
nem több, mert kevés helyre jut el manapság 
még a pár fillérbe kerülő helyi lap is. Negyven-
hat állástalan ifjri! Van közöttük olyan, aki ok-
levelét már 4 évvel ezelőtt szerezte s lelke már-
már belefásult a hiábavaló pályázgatásokba-
Negyvenhat sebzett lélek, állástalan tanító, akkor, 
amikor 5 évvel ezelőtt még nem volt a vármegye 
területén egyetlenegy elhelyezkedni nem tudó 
férfitanerő sem . . . 

A boldog kiválasztottak ajánlói a tanítói ok-
levelük jelességén kívül a nyomorúság volt. Hét 
és hat gyermek otthon, apátlan-anyátlan árva 
négy testvérével, apanélküli tanítógyerek . . . 

Havi illetményük 100 pengő. És hogy mi ma 
az a 100 pengő, még ha csak rövid időre is biz-
tosítva, azt csak azokból a szemekből, azokból a 
könnybelábadt szemekből lehet igazán kiolvasni., 
megítélni, amely szemek felénk tekintettek ak-
kor, amikor ezt az örvendetes hírt tudomásukra 
adtuk. És a szem könnyfátyola mögött fellán-
golt a lelkük, hogy vállalt hivatásuknak hogy fog-
nak ők eleget tenni! 

Elfoglaltságuk arányban áll a 100 pengőnek, 
általuk való értékelésével. Sokat kell dolgozniuk, 
de lelkesen vállalják. Mindennap 8—12-ig a min-
dennapi tanköteleseket oktatják egy osztatlan 
osztályban, melynek tanulói létszáma sehol sem 
kevesebb 40-nél. A tanulók eddig elvégzett tan-
anyagáról azon iskola tanítója adott részletes 
útbaigazítást, amely iskolába eddig bejártak. 
December hó 1-től március 15-ig párhuzamosan 
haladnak ezen iskola tantervével, úgy hogy az. 
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ideiglenes iskola megszűnése u tán minden zökke-
nés nélkül együtthaladhatnak m a j d osztálytár-
saikkal. 

Ezeknek a szegény gyermekeknek az iskolába-
já rás eddig csak szenvedést jelentett. Mert, ha 
szülőik lelkiikön viselték sorsukat, úgy esőben, 
hóban, sárban, ha csak lehetett, iskolába kerget-
ték őket. Az iskolába érve átfázva, átázva, néha 
egy óra is kellett, míg jólelkű taní t ójuk figyel-
méből a kályha mellé húzódva, a hosszú út fá ra-
dalmaitól és a dermedtségből magukhoz tértek. 
Magam is láttam már egy kis 7 éves csöppséget, 
amint a kályha mellett, a fás ládán kuporogva 
már 9 órakor elaludt. A szegény szülőkre pedig 
ruhában, lábbeliben elviselhetetlen terhet je-
lentett gyermekeiknek kínszenvedéses iskolába-
járása, mert ú t ta lan utakon a sá r szinte megeszi 
a cipőjüket, csizmácskáikat, gyenge kis ruháikat 
szétmállasztja az eső és csontig hatolva á t fú j j a 
őket a téli hideg szé l . . . Ezen szenvedésektől 
költségektől való megszabadulást jelenti számukra 
tehát ez a szerény keretek között működő ideig-
lenes iskola. 

S hogy mennyire átérzik ideiglenes iskolájuk 
szükségességét, mi sem igazolja azt jobban, hogy 
már mind já r t az első napon fel támadt lelkükben 

az az óhaj, hogy az ne idiglenes, hanem állandó 
legyen. Azóta pedig már mind az 5 helyről be-
érkezett hozzám az eziránti kérés írásban is. 
A kiküldött tanító tehát előkészítője a falu jövő 
iskolájának. Nem a nagy költséggel megépített 
fényes középületnek, hanem a szegény falu 
hozzá hasonlóan szegény iskolájának. A meg-
indulási alap már meg van hozzá. Egy nagyobb 
szoba, ahol bár szűken, de megférnek, tüzelő-
anyag és takar í tás . Ennek terhét már ők viselik. 
Nem kell hozzá már most más, csak a mi-
niszter úr jószíve, hogy jövő szeptemberre egy 
állástalan férf i tanerőt küldjön ki állami helyet-
tes tanítóul. És minden egyes ilyen kiküldetés-
sel az analfabétizmus egy-egy szégyenteljes foltja 
fog eltűnni örökre Zala vármegye térképéről. 

De tér jünk vissza tanítónkhoz. A délutáni órá-
kat egész í óráig a további nagyfontosságú isko-
lánkívüli népművelési munkájára való felkészü-
lésre fordíthatja. 4—6-ig ugyanis mindennap a 
felnőtt lakossággal foglalkozik, analfabéta tan-
folyamot vezet összesen 80 órában és ezt követő-
leg minden nap alapismeretterjesztő tanfolya-
mot, összesen szintén 80 órában. Hogy pedig meg-
éreztethesse velük, hogy mi a magyar szív leg-
tisztább, igaz öröme, énekkart is szervez. Hogy 

Lőcsei Madonna-szobor 
Szent Jakab-templom főoltáráról. 

(Régi Magyar Templomok-ból. 
Ismertetés jövő számunkban.) 

e 
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ezen népművelő munkáját minél eredményeseb-
ben végezhesse, segédeszközökkel is bőven ellát-
ják a szomszéd falvak lelkészei, jegyzői, tanítói, 
földbirtokosai. Kap kölcsön harmóniumot s a 
felsoroltak felajánlották igaz szeretettel kisebb-
nagyobb könyvtáraikat, bizottságunk pedig gra-
mofont és vetítőgépet bocsát rendelkezésére, hogy 
minél élvezetesebbé tehesse ismeretterjesztő elő-
adásait. 

A vasár- és ünnepnap nem jelentett eddig ez 
elhagyatott falvak, majorok lakosságának mást, 
mint hogy ezen a napon nem dolgoztak any-

nyit, mint más köznapon. 8—10 km-re a legelső 
iskolától s félnapi járóföldre a legközelebbi 
Isten-házától, alig akad valaki, aki évente egy-
kétszernél többször templomba jutva, hallgat-
hatná az Isten igéjét. Vármegyénk e vidékének 
lelkipásztorai beszélhetnének arról hosszasan, 
hogy hányan vannak a felnőttek közül, akik még 
a Miatyánkot sem tudják hibátlanul. Most pedig 
tanítójuk vasár- és ünnepnap együtt emeli lel-
két velük a Mindenhatóhoz. Kis tantermükbe 
egybegyűlve énekelnek és imádkoznak s ezzel a 
legjobb utat választják meg ahhoz, hogy lélek-
ben egybeforrhassanak. 

A karácsonyi szent ünnepek alatt már mind 
az 5 kis tanteremben felhangzott ajkukról a lel-
ket simogató ének, hogy: „Mennyből az angyal 
lejött hozzátok, pásztorok.. ." Lejött hozzájuk, 
pásztorokhoz, a magyar föld kérgestenyerű mű-

velőihez a kis Jézus és eddig nem érzett meleg-
séggel, örömmel töltötte meg szíveiket. 

Eiinek a melegségnek megérzése, ennek az 
örömnek meglátása kell, hogy abban a fiatal ta-
nítói lélekben is valamit megmozgasson. Kell. 
hogy a szent estén e derék, gyermeki őszinteségű 
és nyiltságú göcseji magyarok körében tudatára 
ébredjen annak, hogy az ő hivatása a legszen-
tebb e földön. Legszentebb, mert állandó szívhez 
szóló intés arra, hogy törekedjék a magasba, az 
Egek felé. És ha az ő lelke megtelik ily érzések-
kel, úgy Isten segítségével azoknak a lelkét is 
odavezetheti, kiknek művelése, nevelése az ő 
lelkiismeretére bízatott. És ez lesz a legszebb, a 
legszentebb iskolánkívüli népművelés. 

E fiatal tanítói lélek nem fogja végezhetni 
soha többé az életben hivatását eredményeseb-
ben, mint ebben a szegény, elhagyatott faluban, 
majorban. Itt megedződhet a lelke a jövő küz-
delmeire, megedződhet ennek a szűz talajnak 
ugartörésében. 

És én nekem az az érzésem, hogy nem csalód-
hatunk ezekben a máris sokat megpróbált és so-
kat szenvedett f iatalokban. Népművelési bizott-
ságunk is ezt teljes egészében átérezve, a jövő 
esztendőkben is módot fog találni arra, hogy 
még több helyen segítsen a hasonló, sanyarú 
körülmények között élő népen és ezáltal hóna-
pokig kenyeret adjon a vármegye néhány ál-
lástalan tanítójának. 

G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

A közlekedőedények. 
í r ta : G Y A R M A T H Y AURÉL. 

— Természettan az V. osztályban. — 

M . i ezzel a tanítással a célom?.. . Az, hogy 
észrevétessem a gyermekkel az ember kereső, 
kutató vágyát, amelynek eredményeivel életét 
sokkal szebbé, kellemesebbé teheti. S mikor ezt 
teszem, közben a gyermeket is keresésre, kuta-
tásra, az akadályok és nehézségek leküzdésére 
ösztönzöm, ezzel szellemi munkára késztetem, 
miközben -gondolkozását, ítélő, következtető és 
okoskodó képességét fejlesztem. 

Mikor a közlekedőedények törvényszerűségét 
észrevétetem, akkor azt nem a tudományos tör-
vényszerűségek száraz megállapításának ked-
véért teszem, hanem tisztán gyakorlati szempon-
tokat tűzök magam elé s ezeken vétetem észre 
azokat a törvényszerűségeket, aminek a gyermek 
az életben hasznát veszi. 

Ha ezt a tételt olyan városban tanítom, ahol 
vízvezeték van, abból indulok ki. Ha nincs víz-
vezeték, akkor azt elképzeltetem s a gyakorla-
tiasság elvét azzal is szolgálom, hogy ra jz se-
gítségével a mi községünk domborzati viszonyait 
képzeltetem el s a mi községünk számára szer-
kesztünk vízvezetéket. Igen, de ha a mi közsé-
günknek nincs olyan domborzati és vízrajzi vi-

szonya, amelyek segítségével a természetes víz-
vezeték megoldható lenne1?... Akkor előbb ebből 
a szempontból elképzeltetek egy idealizált köz-
séget s annak építjük fel a vízvezetékét, aztán 
majd erről térünk át az olyan vízvezetékre, 
melynek csöveibe gépek nyomják a vizet. 

Űgy képzelem el, hogy a tanítási eszközt, ame-
lyen a vízvezetéket szemléltethetem, maguk a 
gyermekek készítik el, még pedig annak leg-
nagyobb részét tanítás közben. Nem kell hozzá 
csak két-három összetűzött csomagoló papirosra 
rajzolt falu, egy nagyobb tölcsér, három-négy 
inéter gumicső, meg néhány iivegcsövecske. Sod-
rony, vékony spárga mindenütt akad. 

TERVEZET. 
Előkészítés. 

a) A z e g é s z s é g e s é s e g é s z s é g t e l e n 
i v ó v í z . Ha van olyan eset, hogy valaki közsé-
günkben tífuszban megbetegedett, rámutatok arra 
a lehetőségre, hogy fertőzött, egészségtelen kút 
vizéből ihatott. — Hol van községünkben tiszta, 
egészséges ivóvíz? — Mely kutak vize egészség-
telen, ihatatlan? — Miért tisztítják a kutakat? — 
Hogyan tisztítják községünkben a kutakat? — 
A kutakba mindenféle szennyvíz belefolyhat, ami 
sok-sok egészséget veszélyeztető bacillust bele-
hordhat. — Hogyan védekezhetünk ez ellen? — 
A víz embernek és állatnak nélkülözhetetlen, ép-
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pen azért vigyáznunk kell rá, hogy az tiszta, 
egészséges legyen s betegséget ne okozzon. 

Szólok arról, hogy maguk a községek is gon-
doskodunk róla, hogy a lakosok t iszta ivóvízhez 
jussanak. — Hogyan? (Ellenőrzik a kutak kör-
nyékének tisztán- és rendbentartását . Közkuta-
kat, vízvezetéket építenek. Ha bizonyos ragályos, 
já rványos betegségek előfordulnak, akkor meg-
vizsgálják azoknak a kutaknak a vizét, amelyből 
a beteg ivott s ha megállapít ják, hogy abban 
benne van a betegség csirája, hatóságilag lezár-
ják.) Majd meg a r ró l szólok, hogy legtisztább, 
legegészségesebb a vízvezetéki víz, mert azt ál-
landóan vizsgálják, ellenőrzik. Meg aztán tiszta-
sági szempontból is nagyon jó a vízvezeték, 
mert bármikor könnyen és bőségesen ont ja a 
szükséges mennyiséget. 

— Hogyan ju tunk ahhoz a vízhez, ami a kút-
ban van s hogyan ahhoz, ami a vízvezetékből fo-
lyik? — kérdezem 9 a gyermekek elmondják sa-
j á t tapasztalataik a lapján. És ha falusi gyer-
meknek a vízvezetékről, a városinak pedig a 
kútról nem volna tapasz ta la ta? . . . Akkor ma-
gam mondom el s képzeitetem el azt, ami a 
megértéshez szükséges. 

b) A z é r d e k l ő d é s f e l k e l t é s e ; p r o b -
l é m a e l é á l l í t ás. (Itt azt a helyzetet ve-
szem, hogy községünkben nincs vízvezeték, de a 
domborzati és vízrajzi viszonyok megengednék, 
hogy természetes vízvezetéket építsünk.) — I t t 
van egy kép. Nézegessétek! — mondom. — Ez 
olyan, mint a falunk. — I t t van a Galambos-
hegy. — Annak az oldalán is vannak házak, 
nyaralók. — I t t a templomunk. — I t t az iskola 
is, — mondják, amit észrevesznek. — Itt a hegy 
tetején pedig egy bővizű forrás van, — mondom, 
ha tényleg van. S ha nincs? Akkor azt mondom, 
hogy jó volna, ha volna s ez a ' t an í t á s szempont-
jából keveset jelent. Igen könnyen fakaszt ott 
forrást a gyermek képzelete. — Ennek a forrás-
nak a vize szabadon folydogál ide le a völgybe. 
Senki semmi hasznát nem veszi, legfeljebb az 
állatok isznak a patak vizéből. A községben pe-
dig sokszor panaszkodnak, hogy nincs egészsé-
ges, tiszta ivóvíz a kutakban. Ha valaki f enn já r 
a hegyen, az bizony meg-megtölt egy-egy üveget 
vízzel s hazahozza. Mindennap azonban nem jár-
hatnak fel a hegyre ivóvízért. Hogyan lehetne 
ennek a for rásnak a vizét ide, ezekbe a házakba 
bevezetni úgy, hogy a gazdasszonyok a kony-
hában megcsavar janak egy csapot s abból foly-
jon a tiszta, egészséges víz, még pedig amennyi 
csak kell? — állítom fel a problémát, mely egy-
ben célkitűzés. 

Tárgyalás. 
a) H o g y a n k é p z e l i k e l a g y e r m e k e k 

a v í z v e z e t é k e t ? A gyermekek elmondják, 
hogy csöveket kellene lerakni, amelyeknek az 
egyik vége a forrásban, a másik pedig a házakba 
volna bevezetve. És ez a legegyszerűbb, a leg-
természetesebb elgondolás. Hanem bármilyen 
egyszerű is valamely vízvezeték, annak mégis 
vannak valami nehézségei, amelyek elé magam 
is odaállítom a gyermekeket, de előbb megérte-
tem a közlekedőedények törvényszerűségét. 

b) A k ö z l e k e d ő e d é n y e k s z e m l é l t e -
t é s e . - Könnyű azt így elmondani, de nehéz 
megcsinálni, mert sok mindenre kellene gondol-
nunk akkor , ha vízvezetéket építenénk. Majd 
meglátjuk, hogy mi mindenre kellene gondol-
nunk. Készítsünk előbb egyszerű vízvezetéket, — 
mondom s a következő módon elkészítjük a köz-
lekedőedényt, amit a gyermekek bevonásával ál-
lítunk össze. — Itt van egy üvegtölcsér. Tegyé-
tek ennek a csurgójára ezt a gumicsövet! — 
A gumicső másik végére meg illesszétek rá ezt 
az üvegcsövet! — mondom s olyan üvegcsövet 
adok a gyermekek kezébe, amelynek egyik vége 
hegyesre van olvasztva úgy, hogy belőle csak 
vékony sugárban lövelhet ki a víz. (Az üvegcső 
megnyújtását , hegyezésót vagy most, vagy pedig 
előzőleg maguk a gyermekek végezzék.) — Állít-
suk fel ezt most úgy, hogy a tölcsér és az üvegcső 
vége körülbelül egyenlő magasan álljon, — mon-
dom s alkalmas helyre (falra, állványra) felerő-
sítjük a tölcsért és az üvegcsövet, miközben a 
gumicső U-alakban lógva haj l ik meg. (Az üveg-
cső elhelyezése úgy tör ténjék, hogy az könnyen 
leemelhető és visszahelyezhető legyen.) 

— Ebbe az üvegtölcsérbe vizet fogunk önteni. 
Vájjon mi fog történni a vízzel? — késztetem a 
gyermekeket a kísérlet eredményének előző el-
gondolására. Többen elmondják, hogy mi fog 
történni. — Majd meglátjuk, kinek lesz igaza! — 
Önts vizet az üvegtölcsérbe! — (Színesre festett 
vizet használok azért, hogy a gyermekek jobban 
lássák.) — Előbb csak kevés vizet önts bele! — 
Hol van most az a víz, hiszen nem lá t juk? — 
Lefolyott ide a gumicsőbe, — mondják s a csö-

Sankeréki ref. templom. Csúcsíves festői műemlék. 
(Régi Magyar Templomok-bál. 
Ismertetés jövö számunkban.) 
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vet nyomkodják a gyermekek. — It t van! — Ha 
a gumicsövet megnyomjuk, felmegy a tölcsérbe 
és az üvegcsőbe, — mondják a jelenséget figyelve. 
— Önts a tölcsérbe abból a vízből! Addig önts, 
míg nem mondom, hogy: elég. — Már a tölcsér-
ben is látni a vizet. — Az üvegcsőben is lehet 
látni. — Felment az üvegcsőbe, — mondogatják 
a gyermekek. — Most már elég víz van benne. 
Vegyétek elő a vonalzót s mérjétek meg, hogy 
az üvegcsőben, avagy a tölcsérben áll-e magasab-
ban a víz, — mondom, a gyermekek megmérik 
s megállapítják, hogy mind a kettőben egyenlő 
magasan áll. 

— Vájjon hogyan juthatott ebbe az üvegcsőbe 
a víz, mikor nem is öntöttünk bele? — Átfolyott 
ezen a gumicsövön. — Igen, átfolyott, ezen köz-
lekedett a víz a tölcsérből a csőbe. Ha a víz ezen 
a csövön közlekedik, akkor miféle eső lehet en-
nek a neve? — Közlekedőcső. 

— Hány edény van itt összekötve! — Kettő. — 
Csak két edényt köthetünk össze közlekedőcsö-
vekkel? — késztetem a kísérlet alapján további 
jelenség elképzelésére a gyermekeket. — Rajzol-
junk most ide a táblára három edényt s kössük 
azokat össze üvegcsővel, — indítom az elképze-
lésnek rajzban való kifejezésére a gyermeke-
ket. — Mi történik akkor, ha csak ebbe az egyik 
edénybe öntünk vizet, — mutatok az egyik 
szélső edényre. — A víz lefolyik és belemegy 
ebbe a másik edénybe is. — Mind a háromba 
belemegy, — mondják. — Hogyan! — Ezen a 
gumicsövön át. Erre , ni! — mutat ják, ami azt 
jelenti, hogy helyesen képzelték el a helyzetet. — 
Mi történik akkor, ha ebbe a középső edénybe 
öntök vizet? — Átfolyik mind a háromba. — 
És ha annyi vizet öntök ebbe a középső edénybe, 
hogy ilyen magasan lesz, milyen magasan fog 
állni a másik két edényben a víz? — kérdezem s 
megjelölöm, hogy a középső edényben milyen 
magasan áll a víz. — Húzzátok meg szaggatott 
vonallal, hogy a három edényben milyen maga-
san áll a víz! 

— Menjünk vissza most ide ehhez az igazi töl-
csérhez és üvegcsőhöz! — Leveszem ezt az üveg-
csövet s kissé lejjebb tartom, mint a tölcsérben 
levő víz felszíne. — Figyeljétek meg, hogy mi 
fog történni! — késztetem a kísérlet eredményé-
nek elgondolására a gyermekeket, aztán végre-
hajtom a kísérletet. — Szökőkút! — mondják. — 
Most még lejjebb tartom az üvegcsövet! — Fi-
gyeljétek meg, hogy milyen magasra szökik fel 
a víz! — Majdnem olyan magasra, mint amilyen 
magasan a tölcsérben áll, — állapítják meg a 
gyermekek. — Önts a tölcsérbe vizet! — szólok s 
most még lejjebb tartom az üvegcső nyílását. — 
A víz most is majdnem olyan magasra szökik, 
mint a tölcsérben van. — Amint fogy a tölcsér-
ből a víz, a vízsugár mindig alacsonyabb lesz. — 
Rajzoljuk le ezt a kísérletet is a vízsugárral 
együtt, — mondom s á táblán rajzzal megrög-
zítem a látott kísérletet. 

c) A t ö r v é n y s z e r ű s é g m e g á l l a p í -
t á s a . — Mert ezek edények s csövön át egy-
mással közlekednek, hogyan nevezhetjük ezt a ké-
szüléket! — Közlekedőedényeknek. — Mit tapasz-
taltunk az első kísérletnél! — Azt, hogy a töl-

csérbe öntött víz a gumicsövön átment az üveg-
csőbe s az üvegcsőben és a tölcsérben egyenlő 
magasan állt. — A második kísérletnél meg lej-
jebb tartottuk az üvegcső nyílását. — Akkor a 
víz felszökött, mint a szökőkút. — Majdnem 
olyan magasra szökött, mint a tölcsérben állt a 
víz. — Minél alacsonyabban állt a tölcsérben a 
víz, annál alacsonyabbra szökött a vízsugár, — 
mondják a gyermekek. — I t t meg három edényt 
kötöttünk össze, — mutatok a rajzra. — Akkor 
mind a három edényben egyenlő magasan áll a 
víz. 

cl) A k í s é r l e t e r e d m é n y é t a g y a k o r -
l a t i é l e t r e a l k a l m a z o m . — Ha itt a he-
gyen forrás volna — mutatok a rajzra — s an-
nak vize erre csöveken lefolyna s ha a cső végét 
felállítanánk, milyen magasra szökne a víz-
sugár? — Majdnem olyan magasra, mint a he-
gyen levő forrás. — Rajzoljuk meg azt az elkép-
zelt csövet! — szólok s csövet rajzolok, amit be-
vezetek a községbe úgy, amint a vízsugár szökik 
belőle. — Mi történne akkor, ha itt a cső végét 
bedugnánk? — Akkor a víz a közlekedőedényben 
maradna. — Itt fenn a forrás vize pedig csak 
folyna, folyna a csőbe. — Csak addig folyna, míg 
tele nem lenne, aztán kifolyna, — Ez a víz pedig, 
ami ebben a csőben benne van, az mindenhogyan 
ki akarna abból jönni. Mi történne akkor, ha ide 
a csőbe egy másik csövet illesztenénk s ide ennek 
a háznak az udvarába vezetnénk! — Akkor ott 
folyna a víz. — És ha a csövet ide a falba is be-
építenénk úgy, hogy a nyílása a konyhában 
volna? — Akkor a víz ott folyna ki. — Igen, de 
mindig folyna, mert a forrás vize állandóan öm-
lene a csőbe. — Csapot kellene oda csinálni. Ha 
a csapot kinyitnánk, akkor folyna a víz, ha el-
zárnánk, megállna a folyása, — okoskodnak a 
gyermekek. 

— Aztán meg ebbe a házba is vezetnének vi-
zet. — Akkor abban is volna vízvezeték. — És így 
be lehetne vezetni minden házba s volna a község-
nek vízvezetéke. A forrás vize állandóan folyna 
s mindenki annyi vizet eresztene a csapon, 
amennyire szüksége van. — Igen, de még a for-
rásnál magasabban ia áll i t t ez a villa. Hogyan 
kaphatna ez vízvezetéki vizet? — kérdezem, hogy 
a törvényszerűséget minden vonatkozásban al-
kalmaztassam. — Oda nem lehetne vízvezetéket 
csinálni, mert a víz kissé alacsonyabban szökne 
fel, mint a forrás vize. — Itt ennek a háznak 
szép kertje van. A gazdája olyan szökőkutat 
akarna bele készíteni, amelyikben a víz állan-
dóan folyik. Hogyan csinálhatná azt? — állítom 
újabb probléma elé a gyermekeket, akik rajzol-
ják s megállapítják, hogy egy csövet kellene a 
kertbe vezetni s annak a nyílását állandóan 
nyitva kellene hagyni. 

e) V í z v e z e t é k g é p e k s e g í t s é g é v e l . — 
Igen, de, sajnos, nincs a mi községünkben ezen 
a hegyen bővizű forrás. Máshol sincs, mégis csi-
nálnak vízvezetéket. Hogyan lehetne csinálnunk? 
— állítom újabb probléma elé a gyermekeket. — 
Mondjuk, hogy a hegy itt van. Itt lenn a völgy-
ben pedig nagyon jó és bővizű kutak vannak. 
Hogyan lehetne ezeknek a kutaknak a vizével az 
egész községet ellátni? — indítom gondolkozásra 



100 N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 67. ÉVF. 

a gyermekeket, aztán rajz segítségével és közös 
megbeszélés keretében megállapítjuk, hogy gé-
pek kellenének, amelyekkel csöveken felvezetnénk 
a vizet a hegy tetején levő nagy tartályba. A gé-
pek állandóan felnyomnák a vizet s a községben 
levő házak vízvezetékeinek csöve mindig telve 
volna s akkor eresztenének belőle, mikor akarnak. 

— Hanem hegy sincs valamennyi községben. 
Hogyan lehetne azokban vízvezetéket csinálni1? — 
kérdezem, aztán rajz segítségével s közös beszél-
getés keretében megállapítjuk, hogy ott a kutak-
ból gépek szívatnák fel a vizet és belenyomnák 
egy nagy főcsőbe, amelyből sok-sok mellékcső 
ágazik ki s vezet a házakba. — A legtöbb község-
ben így is készül a vízvezeték. Budapesten kinn 
a város határában sok-sok kút van. Ezeknek vi-
zét több medencébe gyűjtik össze s gépekkel csö-
veken át to la t ják be abba a nagy városba, ahol 
felvezetik a csövet az ötödik, hatodik emeletre 
is. — Ki volt már Budapesten? Ki látta a víz-
vezetéket? — Ki látta azokat a csöveket, ame-
lyen át a vizet vezetik? — Miért nem lehet azo-
kat látni? — Azért, mert azok a föld alá és a 
házak falába vannak beépítve, — mondják a 
gyermekek. — Mennyi, de mennyi cső lehet ilyen 
nagy város utcái alatt! — segítem az elképze-
lést. — És micsoda hatalmas gépek kellenek ah-
hoz, hogy annyi vizet belenyomjanak azokba a 
csövekbe, amennyit az a sok ember, család el-
használ. 

f ) A r t é z i k ú t . — Sok községben, ahol nincs 
jó ivóvíz, mély kutakat fúrnak, amelyekből a víz 
állandóan folyik. Ezek artézikutak. Ki látott már 
ilyeneket? — Lássuk, hogy hogyan csinálják' az 
emberek ezeket az artézikutakat s hogy miért fo-
lyik ezekből állandóan a víz? — tűzöm ki a rész-
letcélt. 

— Tudjátok, hogy a föld belsejében a víz erek-
ben folydogál. így, ni! — mondom és a földet 
medencealakúra 9 belsejébe a vizet kék krétával 
rajzolom. — I t t lenn a föld belsejében agyag-
réteg van, amely nem engedi át a vizet s így az 
ott lenn összegyűl, tó képződik. — Igen, de ebbe 
a földalatti tóba ezek az apró patakocskák, erees-
kék állandóan vezetik a vizet. — Egyszer csak 
tele lesz a tó. — Igen! — erősítem. — Aztán a víz 
nyomja erre a barlang falait is. A meleg víz gő-
zölög. A gőz is feszíti a falakat, mindenhogyan 
ki akar törni. Egyszer csak felülről valami mor-
gást hall, — személyesítek. — A morgás mindig-
mindig közeledik, egyszer csak egy eső ér a 
vízbe, — mondom és rajzolom. —• Hogyan került 
az a cső oda? — Felülről az emberek fúrták. — 
Azok bizony. Víz után kutattak. A cső elérte a 
vizet. Mi történt akkor? A víz beletódult a csőbe-
és felszökött ra j ta . — A föld színén folyni kez-
dett a meleg víz. És az artézikútból folyik, fo-
lyik, mindig folyik. Soha sem fogy ki. Miért le-
het ez? — Azért, mert a földalatti tóba is min-
dig folyik és gyiil a víz s a felesleges mindig ki 
akar jönni. — Mi szállítja oda a vizet? — Ezek a 
patakocskák, földalatti erecskék, — mutat ják a 
rajzon. — Micsoda áldás ilyen artézikút! Állan-
dóan és bőségesen ontja a tiszta, egészséges ivó-
vizet, amit az emberek ivásra, mosdásra, für-
désre s az állatok itatására használhatnak. Ha-

zánkban nagyon sok ilyen artézikút van. Min-
den gazdának az a vágya, hogy udvarában ilyen 
legyen. 

Begyakorlás. 
a) Ö s s z e f o g l a l á s . — Mi hasznát veszik 

az emberek annak, hogy megfigyelték a közle-
kedőedények törvényét? — Azt, hogy vízveze-
téket, szökőkutat készíthetnek, artézikutat fúr-
hatnak. — Hogyan működik a közlekedőedény? 
— kérdezem s a gyermekek elmondják, hogy 
ha az egyik edényben víz van s az edény másik 
esővel van összekötve, akkor mind a két, eset-
leg mind a három, négy edényben egyenlő ma-
gasan áll a víz. — Igen, de szökőkutat is lát-
tunk. — Akkor lesz szökőkút, ha a cső nyílása 
lejjebb van, mint az edényben levő víz. — Ho-
gyan lehetne olyan községben vízvezetéket csi-
nálni, amely mellett egy nagy hegy s azon bő-
vizű forrás van? — Hogyan lehetne olyan köz-
ségben vízvezetéket csinálni, amelyikben sem 
hegy, sem pedig forrás nincs? — Hogyan le-
hetne a mi községünkben vízvezetéket csinálni? 
— Hogyan lehetne artézikutat fúrni? — Szük-
ség volna-e községünkben vízvezetékre, artézi-
kútra? — Miért? 

b) V o n a t k o z á s a z e r k ö l c s i é l e t r e . 
A s z e l l e m i m u n k a é r t é k e l é s e . — Ha 
az emberek valami törvényszerűséget tapasz-
talnak, nem elégszenek meg annak ismeretével, 
hanem azon gondolkoznak, hogyan fordí thatnák 
azt hasznukra. Kutatnak, gondolkoznak, kísér-
leteznek addig, míg valamire rá nem jönnek. 
Melyik természeti törvényszerűség adta a gon-
dolatot az embereknek a vízvezeték, a szökőkút 
és az artézikút készítésére? — Szellemi vagy 
testi munkával jöhettek-e erre rá? — Szellemi 
munkával. — S miféle munka kellett ahhoz, 
hogy el is készítsék azt, amit kigondoltak? 
— Ahhoz testi munka kellett. — Ha nem végez-
tek volna szellemi munkát, tudnának-e ma víz-
vezetéket csinálni? És ha szellemi munkát vé-
geztek, de nem lett volna az, aki azt meg is csi-
nálja, vá j jon mi haszna lett volna a sziellemi 
munkának? — Semmi. — Lám, a testi ós a szel-
lemi munka egymásra van utalva. Egyik sem 
ér a másik nélkül semmit. 

— Gondoljatok arra, hogy mennyi munkát kí-
mél meg az ember a vízvezetékkel! Míg a kútba 
a vödröt leereszti, megmeri, felhúzza, kiönti, a 
konyhába viszi, az alatt sok idő telik el. Ezt az 
időt mind megtakarí thatja az ember, ha víz-
vezetéke van. Akkor csak megcsavarja a csapot 
s folyik a víz. Éppen csak az edényt kell a csap 
alá tartania. 

— Gondoljátok csak el, hogy valaki fürdeni 
akar. Hogyan tölti meg a fürdőkádat, falun a 
szapulót, teknőt az, akinek nincs vízvezetéke? 
— Hogyan jut a fürdővízhez az, akinek van 
vízvezetéke? — Melyik kényelmesebb? A kút, 
vagy a vízvezeték vize egészségesebb-e? 

— Most meg arra gondoljatok, hogy valaki 
szökőkutat csinál a kertjében! Mi hasznát veszi 
annak? — Gyönyörködik benne. — Lám, a köz-
lekedőedények törvényszerűségének ismerete 
még gyönyörködéshez is ju t ta t ja . Gondoljatok 
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el egy szép szökőkutat, ami körül medence van, 
a medencében aranyhalak, vizinövények. Ma-
gasra szökik a vízsugár, aztán mint ezer és ezer 
gyöngyszem hullik alá. Ha a nap rásüt, vala-
mennyi vízcsepp ragyog, fénylik, szivárványt 
mutat. Kell-e ennél nagyobb gyönyörűség1?! 
— Aztán meg, akinek vízvezetéke van, az a 
kertjét is könnyebben öntözheti. Hogyan1? — 
S hogyan öntözi az, akinek nincs vízvezetéke1? 
— Melyik könnyebb'? — Er re igazán ráillik az 
a közmondás, hogy „Többet ésszel, mint erővel". 

c) M e g e r ő s í t é s . A megerősítésnek egyik 
legjobb módja a kézimunka és a rajz. — Itt a 
homokasztal, benne a homok. I t t meg ezek a vé-
kony gumicsövek, üvegcsövek, fenyőgalyak. 
Hogyan lehetne ezekből erdős hegyeket, lenn 
a völgyben pedig szökőkutakat csinálni'? — In-
dítom a gyermekeket tervezésre. — Ti most 
ésszel vagy testtel dolgoztok-e1? — Most ésszel. 
— Amit így kigondoltatok, azt csináljátok is 
meg. Milyen munkát fogtok akkor végezni? 
— Testi munkát. — Melyik jobb, melyiket csi-
náljátok szívesebben? — Ha nem gondoltátok 
volna el azt, hogyan fogtok hegyet, erdőt, szökő-
kutat csinálni, el tudnátok most készíteni? — 
Lám, ti most szellemi és testi munkát is végez-
tek, — mondom s a gyermekek elkészítik a kézi-
munkafeladatot úgy, hogy a homokból hegyet 
készítenek, a hegy tetejére valami edényt tesz-
nek, amelynek feneke csővel van összekötve. 
A csövet a homok alá rejtik, a végét pedig a 
völgyben kivezetik. A hegyeket teleszurkálják 
gallyal, virággal, az edénybe vizet öntenek s 
működik a szökőkút. Ha hiba van benne, azt 
majd tökéletesíti a képzelet. 

d) R a j z . Rajzoljátok le mindazt, amit a 
táblára rajzoltunk. — Készítsétek el a tervét 
annak, hogy a ti lakástokban hogyan lehetne 
vízvezetéket bevezetni. (A kútból a padláson 
levő tartályba vizet kell felnyomni.) 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

a) Hazai tanügyi lapokból. 

A Pedagógiai Szeminárium legújabb száma a 
megszokott gazdag tartalommal jelent meg 
Ozorai Frigyes szerkesztésében. I)r. Laurentzy 
Vilmos folytat ja a mezőgazdasági szakoktatás 
megszervezéséről és általában a polgári iskola 
problémájáról ír t dolgozatát. Alapos tanulmá-
nyában világos képét adja annak a fejlődés-
nek, amelyben a mezőgazdasági szakoktatás és 
ezzel szoros kapcsolatban a polgári iskola át-
ment. A lap Fodor Endre előadását is közli, 
melyet a Világ jamboree és a Magyar cserkész-
mozgalom jövője címmel a szfőv. Pedagógiai 
Szemináriumban tartott. Nagyon szép jellem-
zését adja a világ legkiválóbb cserkészeinek, a 
dán cserkészeknek, majd át tér a magyar cser-

készek jellemzésével kapcsolatban a háborií 
utáni fiú-gyermek kérdésére. Dr. Zuckermann 
Ferenc folytat ja az iskolai egészségügyről írt 
hosszabb ismertetését és külön fejezetben fog-
lalkozik a pedagógiának egy kényes fejezeté-
vel, a szekszuál-pedagógiával. Felveti a nemi 
felvilágosítás sokat vitatott kérdéseit és tár-
gyalás alá veszi azokat a nehézségeket, ame-
lyekkel a pedagógus ezen a téren lépten-nyo-
mon találkozik. Molnár János a cselekvő szel-
lemnek a magyar nyelv tanításában való alkal-
mazásáról ír. Dr. Ozorai Frigyes a brit-világ-
birodalom lényege és kifejlődéséről közöl ala-
pos tanulmányt. Azután Hartl Vilmának a 
földrajz tanításáról és Gyenes Izsónak a zene-
óvódáról ír t közleményeit olvashatjuk. Cser Já-
nos a székesfővárosi laboratóriumban mult évi 
működéséről ugyancsak ebben a számban szá-
mol be. Gazdag könyvismertetés keretében 
Ozorai Frigyes a legnagyobb elismeréssel szól 
Drozdy Gyula Helyesírás és nyelvi magyaráza-
tok a III. osztályban c. vezérkönyvéről. Végül 
közhasznú ismeretek, valamint a folyóirat 
multévi évfolyamának tartalomjegyzéke zár ja 
be a tartalmas lapot. 

Nemzetnevelés. (Népnevelő.) A Katholikus 
Tanítóegyesületek Országos Szövetségének hi-
vatalos lapja január 1-én megjelent első szá-
mával a pedagógiai folyóirat tizenhatodik év-
folyamát kezdte meg. Vezetőhelyén közli az 
Országos Katholikus Tanítószövetség a gyű-
lési tételeket, amelyeket 1934-re megállapított. 
Ezek: 1. A terményjárandóságos tanítók sérel-
mei és az egységek árának leszállítása. 2. A 
magyar nyelv tanításának eredményesítése. 
3. Mi az iskola feladata a magyar revízió érde-
kében. 4. A magyar népoktatás reformja mező-
gazdasági vonatkozásban. 

Az első cikket ezúttal Kocsán Károly ország-
gyűlési képviselő írta, melyben felpanaszolja 
a tanítóság közszellemének lanyhaságát. Több 
érdeklődést és áldozatosságot szeretne látni a 
tanítóságban, még a mai nehéz viszonyok kö-
zött is. Második cikkben Erdélyi Sarolta ír az 
Aktio Catholica föllendítése érdekében. Azután 
Svettrer János a tanító jelleméről, Újhelyi 
István és Huhn Gyula az ismétlőiskolák re-
formjáról értekezik. A Kavicsok című humoros 
rovatban mulatságos epizódokat olvasunk az 
iskolai életből. 

Protestáns Tanügyi Szemle. Bevezető cikkében 
dr. Böhm Dezső főszerkesztő méltatja nagyon 
melegen a volt szerkesztő, Sörös Béla munkás-
ságát és érdemeit. Dr. Bessenyey Lajos külön 
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cikkben foglalkozik a kultuszminiszter ama ren-
deletével, mely a középiskolai tanárok magán-
óráit és renkívüli tantárgyait szabályozza. Dr. 
Gacsályi Sándor nagy tájékozottsággal fejtegeti 
az általános műveltség emelkedését a közép-
iskola segítségével; az irodalomtörténet per-
spektívájáról pedig Kánya József í r tartalmas 
cikket. A magyar és latin nyelv tanításának 
kapcsolatairól Lengyel Lajos írt kimerítő ta-
nulmányt. Korhadt fakeresztek címen Oravecz 
Ödön rendkívül meleghangú nekrológban be-
csüli meg két besztercebányai tanárnak, Jun-
ker Ágostonnak és Schmidt Frigyesnek emlé-
két. A Hazai irodalom rovatban meleg mélta-
tást találunk Pintér Jenő nagy irodalom-
történetéről. Egyházi és iskolai hírek teszik 
még változatossá a füzetet, valamint egyéb 
közlemények, melyek közt szép nekrológot szen-
tel a lap dr. Kún Zoltánnak, a sárospataki fő-
iskola mostanában elhúnyt nagyérdemű orvo-
sának. 

Zempléni Tanító első számában Kántor Mihály 
írt vezércikket, melyben a tanítóság közszelle-
mét ú j küzdelmekre buzdítja. Darvas János az 
iskolai jótékonyságot külön cikkben és meg-
ható példákban illusztrálja, míg Kneiszt Emil a 
községek befásításának módjával foglalkozik. 
Érdekes Nagy Dezső ref. tanító felolvasása, me-
lyet Ricsén, a pedagógiai szemináriumban, ol-
vasott föl a mult század első felének iskolai, 
tanítói és kántori viszonyairól. A lapban 
a vármegye népoktatási és iskolai életében föl-
merült eseményekről és az egyesületi életről 
találunk még híreket, pályázati hirdetést, stb. 

Katholikus Tanítónők és Tanárnők Lapja. 
Beköszöntő cikke a felejthetetlen nagy pap: 
Proliászka Ottokár egyik művéből vett szemel-
vények. Másik cikk az iskolai kirándulásokra 
nyújt megszívlelni való tanácsokat. Sok gya-
korlati érzékkel kiilön cikk tárgyalja a száni-
tantanítás módszerét, Lindner Istvánné tollá-
ból. Közli még a folyóirat Georgi Ilona felol-
vasását, amelyet a család viszonyáról tartott. 
A Könyvismertetés rovatban Párkányi Aranka 
ismerteti Bognár Cecil dr., a tudós Bencés-
tanár ós akadémiai tag Normák alkonya című 
akadémiai felolvasását. Rövid hirek az egyesü-
leti életről számolnak be. 

Magyarosan (1933. 9—10. szám). 
A Magyarosan című folyóirat legutolsó szá-

mába Zolnai Gyula írta az első cikket: Miben 
áll a mi küzdelmünk az idegen szók ellen? cí-

men. Fejtegetésének eredményét akkép fejezi 
ki, hogy nem irtó hadjáratot kell az idegen sza-
vak ellen indítani, hanem egyszerűen a nekik 
megfelelő, tősgyökeres, jó magyaros kifejezé-
sekhez kell ragaszkodni. Az idegen jövevények 
kerülésével ugyanis sikerül egyszersmind fóle-
désnek indult, eredeti szavakat is jogaikba 
visszaiktatni. — Sági Istvánnak szépen meg-
írott, módszeres cikke a vonatkozó névmások-
ról szól. Azt a tényt vizsgálja, hogy váj jon az 
újabb eredetű, összetett vonatkozó névmás (aki, 
«mely, ami) mellett milyen mértékben haszná-
latos ugyanennek a névmásnak egyszerű (ki, 
mely, mi) alakja. Megállapítása szerint ez az 
utóbbi is életben van, a költői nyelvet és a szép-
prózát egyaránt széppé, változatossá teszi, s így 
irodalmi nyelvünknek ma is értékes eleme. — 
Frey Antal cikke három felkapott, feleslegesen 
használt idegen szóval foglalkozik: Szenzáció. 
Programm és probléma címen. Egész sereg ma-
gyar eredetű egyértékesét sorolja fel mind-
három jövevénynek. — Kardeván Károly kis 
cikke egy elterjedt, több tekintetben is idegen-
szerű kifejezésmódra mutat rá. Az nem Zétezik 
— hallani mindenfelé. Már maga a létezik szó 
sem magyaros, de tetézik ezt még a hangsúlyo-
zás magyartalanságával is. iA tagadó nem szót 
kellene hangsúlyozni; ámde ezzel ellentétben, 
ebben a használatban, nagyon sokan a létezik 
szó első tag já ra vetik a hangsiílyt. Egy másik 
cikkecske a múlva ós után használatát világítja 
meg. Két óra után indul a vonat; ez a mondat 
helyes, ha időpontot jelent. Ha ellenben kétórai 
időközt akarunk kifejezni, helyesen azt kell mon-
danunk: két óra múlva indul a vonat. — Érdekes 
híradás arról értesít bennünket, hogy Német-
országban az a kívánság nyilvánult meg, hogy 
a német nyelvművelő egyesület tudakozódó iro-
dáját szervezzék át a német nyelv gondozására 
rendelt állami hivatallá. — A Lapszemlében ol-
vassuk, hogy Kardeván Károly az elmúlt év 
derekán arról cikkezett a Magyarságban, hogy 
többeknek elferdült nyelvérzéke milyen beteges 

GYERMEKNEK nem az arany_ 

ezüst s egyéb kincsek sokaságát, hanem 

az erények szeretetéi kell hagynunk. 

fPLATO, DE LEGIBUS.) 
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buzgalommal hajszolja a durva kifejezéseket. 
Tréfásak és szellemesek akarnak az ilyenek 
lenni, pedig csak ízléstelenek. A folyóiratnak ez 
a száma nemcsak a magyaros, hanem az ízlé-
ses beszédre is igyekszik figyelmünket ráterelni. 

b) Német tanügyi lapokból. 

A gyermek írásának értelmezése. 
A. Legrün, a bécsi pedagógiai intézet docense, 

mintegy 14 esztendeje foglalkozik a gyermeki 
kézírás elemzésével, s mint ő maga mondja, 
eleinte kinevették a kezdeményezését, ma pedig 
a napisajtó és a szaksajtó egyaránt fennen hir-
deti, hogy „a gyermeki írás grafológiája" meny-
nyire fontos eszköze a lélekkutatásnak. Maguk 
a szakkörök is mindnagyobb jelentőséget tulaj-
donítanak ennek a kérdésnek, amit igazol az is, 
hogy a bécsi tanítóképesítő vizsgálatokon mind-
gyakrabban ismétlődő téma a tanulók rajzai-
nak, gyakorlatainak és í rásának „kielemzése". 

A. Legrün egyik legutóbbi cikkében szelíd 
gúnnyal emlegeti a gyermeki í rás grafológusait 
ós azok túlzásait. A grafológus — mondja töb-
bek között a szerző — megállapít ja egy fiúcska 
kézírásából, hogy a gyermeket különösen ér-
dekli minden mozgás, általában érdeklődik a 
technika, mindenekelőtt pedig a repülés iránt. 
Ennek a gyermeknek tehát határozott ha j lama 
van a repülőhivatásra, a grafológus ezért azt 
a ján l j a a szülőknek, hogy adják a fiút pilóta-
iskolába. 

A szerző másik példája szerint a grafológus 
egy 7 éves leányka írásából „kielemzi", hogy 
az illető rendkívüli módon vonzódik minden-
hez, ami zenés, élő és esztétikus; amellett a kis-
leánynak finom érzéke van a ritmus és a zenei 
hangok iránt... Ez a különleges muzikalitás a 
leánykát a zenei pályára predesztinálja — álla-
pí t ja meg a grafológus. 

Van eset — í r j a odébb a szerző —, hogy 
a grafológus egy nagybeteg gyermek írásából 
megállapítja, hogy „az orvosok ugyan tanács-
talanul csóválják a fejüket, de én (a grafoló-
gus) mégis feltételezem ennek az erőteljes írás-
nak az alapján, hogy a gyermek ellenálló ter-
mészete győzedelmeskedik a betegségen..." Más 
esetekben a grafológus a gyermeki kézírások-
ban felfedezi a különféle betegségek (szívműkö-
dési zavarok, idült gyomorbaj, anyagcserezava-
rok, tüdőgyengeség stb) „jellemző bélyegeit". 

Ezekre a túlzásokra való hivatkozással han-
goztatja a szerző, hogy végre egyszer reá kell 
mutatni a gyermeki írás elemzésének és értel-
mezésének nehézségeire. Ö maga mindig óva-
kodott sokat belemagyarázni a gyermeki kéz-
írásba, viszont törekedett egyetmást Átolvasni 
belőle. Más íráselemző kutatókkal szemben a 
szerző teljesen ismeretlen gyermekek írásait ta-
nulmányozta s kijelenti, hogy bár több száz epi-
leptikus és ötvennél több öngyilkos gyermek 
kézírását vizsgálta meg, mégsem merné vala-
mely újabb kézírás megpillantásakor — ha nagy 

hasonlóságot látna is — határozottan azt mon-
dani, hogy „ez a gyermek epilepsziában szen-
ved, ez pedig öngyilkos volt, vagy egyszer ön-
gyilkos lesz. . ." 

A szerző hangoztatja, hogy kiterjedt tanul-
mányai figyelmeztetik őt, hogy a gyermeki írás 
lélektani magyarázatánál mindnagyobb óvatos-
sággal j á r jon el. Még hiányoznak ugyanis egyes, 
összehasonlítással nyerhető alapelvek ahhoz, 
hogy ezen a téren kielégítő megállapításokhoz 
jussunk. Éppen ezért viseltessünk bizonyos tisz-
telettel e nehéz területen eddig végzett és ez-
után végzendő munka, valamint a gyermeki 
kézírás jelenségei iránt, másrészt legyünk azon-
ban tartózkodóbbak azok jelentőségének meg-
ítélésében. 

Mint mindenütt, úgy itt is a legnagyobb terv-
szerűséggel kell eljárniok mind a kutatóknak, 
mind pedig a vizsgálati eredmények felhaszná-
lóinak. Annál is inkább így kell el járnia a 
pedagógusnak, mert nemcsak a nagyközönség 
hajlandó mindent kikövetkeztetni a gyermeki 
kézírásokból, hanem a tudósok körében is akad-
nak olyanok, akik a gyermeki írás jelentőségét 
és a grafológusok elemzőképességét túlbecsülik. 

Az, hogy a betegség és a kézírás között bizo-
nyos öszefiigjí'és van, eléggé ismeretes dolog. 
Kevésbbé ismertek azonban a különbségek az 
. egészséges" és a „beteg" írásképek között. A két-
féle í rás t ípus összehasonlításakor mindenesetre 
kitűnik, hogy az egészséges gyermek akar és 
tud is szépen írni, míg a beteg gyermek akar, 
de nem tud így írni. Ez az utóbbi íráskép jól 
megkülönböztethető az elhanyagolt (gondatlan, 
lompos), de egészséges írástól, amelynek tulaj-
donosa tud, de nem akar szépen írni. A „beteg" 
és az elhanyagolt írás között áll, mint a rossz 
írásra jellemző forma, az írásoknak az a fa j -
tája, melynek szerzői nem nagyon tudnak, de 
nem is nagyon akarnak szépen írni. Aki ezeket 
a jelenségformákat egymástól jól el tudja kü-
löníteni, arról már elmondhatjuk, hogy alapo-
san ismeri a gyermeknek írásban való meg-
nyilatkozását. 

A kézírás ma már nemcsak értékes segéd-
eszköz bizonyos betegségek — különösen pedig 
ideg- és elmebajok — felismerésére, hanem egy-
úttal a gyógyulás megállapítására is alkalmas, 
így például a Nobel-díjas bécsi Wagner-Jauregg 
a paralitikusok betegségének és gyógyulási 
folyamatának megállapításánál tekintetbe vette 
— egyéb bizonyítékok mellett — a beteg kéz-
írását is a maláriakezelés előtt és után. Az 
ugyancsak bécsi W. Wieser a gyöngeelméjű 
gyermekeknek Röntgenbesugárzásokkal való 
gyógyításánál szintén a páciensnek kezelés 
előtti és kezelés utáni kézírásából igyekezett 
megállapítani a besugárzás terápiai hatását. 

A szerző ezután egy sereg érdekes példát mu-
tat be a kézírás és a gyermek testi-lelki alkata, 
egészséges vagy beteg volta közötti vonatkozá-
sok megállapítására, de végül is beismeri, hogy 
itt is, mint máshol, a gyermeki lélek rejtélyével 
állunk szemben, ezért megismétli figyelmezte-
tését: legyünk óvatosak a gyermeki írás értel-
mezésénél! Dr. K. N. 
Die Quelle. 
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c) Francia tanügyi lapokból. 

A félénk gyermek. 
A félénkség kellemetlen lelki hajlandóság, 
mely megbénít ja és szenvedésre kárhoztat ja 
azt, akit ér. 

Baldwin amerikai lélekbúvár behatóan tanul-
mányozta a gyermek félénkségét és általában 
három fejlődési szakát különbözteti meg: 1. A 
félénkség a gyermek első életévében jelentkezik. 
Idegen ember érkeztekor megzavarodik, hallga-
tásba merül, elrejti arcát s édesanyjánál keres 
menedéket. 2. A következő évnek nagyobb ré-
szén át nem mutat félelmet. Ha idegen lép a 
szobába s beszédbe elegyedik vele, megmutatja 
neki játékait, sőt még a térdébe is kapaszkodik. 
3. A harmadik életév végefelé visszatér a félénk-
ség és megállapítható, hogy újabb elem is csat-
lakozik az idegen láttára fellépő félelemhez. 
Egészen sajátos elfogódottság, amelyet ezekkel a 
szavakkal lehetne kifejezni: „Ki akarnak ne-
vetni, gúnyt űznek belőlem...", ami tényleg a 
félénkség egyik elemét foglalja magában: a fé-
lelmet mások bírálatától. 

A félénk gyermek nagyon befolyásolható és ez 
a befolyásolhatóság közvetetlenül azt az indu-
latot ébreszti benne, amely a félénkséggel sajá-
tosan együttjár. A félénkségnek jellegzetes vo-
násai egyébként a következők: 

1. Szervi zavarok, amelyekből az általános bé-
nultságnak bizonyos nemei származnak. A gyer-
mek nehézkesen jár, szinte bénának érzi magát; 
ide-oda kapkod, vesződik, hogy egyensúlyát fenn-
tartsa, közben fonogatja ujjaeskáival a köté-
nyét. Ezzel egyidejűleg különféle jelenségek 
nyilvánulnak meg. Szívverése meggyorsul, haj-
szálerei kitágulnak (a gyermek elpirul és érzi, 
hogy elpirul), légzőszerveinek görcsös vonaglása 
szinte a fulladás érzetét kelti benne, végtagjai 
remegnek, torka kiszárad, ez utóbbi jelenséggel 
kapcsolatban beszéde nehézkessé, szaggatottá vá-
lik és nem ritkán elhal az ajkán. 

2. Általános értelmi zűrzavar. A gyermek meg-
magyarázhatatlan rosszullétet, tehetetlenséget 
érez, elveszti önuralmát, színtelen hangon hadar, 
megfeledkezik a lényegről s a részleteken tapad. 
A krízis alatt szellemét ez a gondolat foglalkoz-
ta t ja : megállni, visszavonulni, eltűnni! Óh, bár 
el tudna futni ! 

Némelyik gyermek elfut és elrejtőzik, mihelyst 
meglátja azt, akitől fél. Ha pedig váratlanul 
szembekerül vele, elpirul vagy meghökken, szava 
elakad és lehorgasztja fejét. 

Constant Benjámin francia író Adolphe című 
regényének hőse igazi típusa a félénk gyermek-
nek. „Csak akkor éreztem jól magamat, ha egye-
dül voltam — mondja egy helyütt —, ennek a 
lelki állapotnak hatása alól még ma sem szaba-
dultam s ha ra j tam áll, most is inkább félre-
vonulok, hogy nyugodtan elmélkedjem, mert az 
emberi arc mindig zavarba hoz." 

A félénk embernek szenvedést okoz ez a lelki 
állapot; elégedetlen magával és ennek következ-
tében hajlamos a képmutatásra. Találóan jegyzi 

meg C. Mélonaud lélektani könyvében: „Restel-
kedve félénksége miatt, azon van, hogy áthatlan 
álarcot viseljen". Máskor meg, változatosság 
kedvéért, vakmerő és zsémbes. A kis gyermek, 
aki zavartan mondja el a versikét, a végén ne-
vetésbe tör ki, ami bizony szöges ellentétben áll 
előbbeni szánalmas állapotával. 

Az a kérdés már most, minő eszközökkel gyo-
zedelmeskedhetik a nevelés a félénkség fölött, 
hogy enyhítse ennek hátrányait? 

Lássuk elsőbben is a megelőző eszközöket: 
1. Nem szabad túlságosan keményen nevelni a 

gyermeket. Bemard Pérez „A 3—7 éves gyermek" 
című művében ezeket í r ja : „A félénkség gyak-
ran a túlszigorú nevelésnek a következménye. 
Nincs fájdalmasabb látvány, mint azok az ártat-
lan szemeeskék, amelyek mások előtt a földre 
szegeződnek, valamint az a remegés, amely 
puszta homlokráneolásra elfogja a kicsiny gyer-
meket". 

2. Szenteljünk több figyelmet a kisdedek apró 
munkájának (játékok, szerkesztések, stb.), mon-
dásaiknak, képzelt jeleneteiknek. Hisz' oly hol 
dogak lennének, ha egy-egy megértő, helyeslő 
szót nyernének környezetüktől. És mennyire fo-
kozná ez biztonságérzetüket! 

3. Soli Ve űzzünk gúnyt a gyermekből, mert 
emezt szinte megbénítja a nevetségességtől való 
félelem. A gúny, az irónia, a nevetségessététel a 
leggyakoribb oka annak, hogy a gyermek ma-
gába mélyed, elveszti bizalmát és megfélemedik. 

4. Kérdezgessük sűrűn a gyermekeket; a fé-
lénk gyermekek egyébként is jó tanulók. Igen 
jó hatással van rájuk, ha megdicsérjük, bátorít-
juk őket és akaratukat fejleszteni, erősíteni tö-
rekszünk. 

Van aztán néhány gyógyítóeljárás is, a már 
meglevő baj eloszlatására. Számuk csekély s a 
nevelők még biztos hatást sem várhatnak tőlük. 

Kényes dolog nyíltan megmondanunk a félénk 
gyermeknek, hogy ő félénkségben szenved; akár-
csak belemélyesztenők a sebbe a kést. Attól kell 
tartanunk, hogy ezen a módon még növeljük a 
félénkségét. És mégis, a félénken áll egymagán, 
hogy megjavítsa a baját: neki magának kell 
vállalnia a saját nevelését és gondoskodnia en-
nek hatásosságáról. Csak az kell múlhatatlanul, 
hogy akarja és abból a tudatból merítse ehhez 
az erőt, hogy igenis képes rá. 

A nevelés két eszköz igénybevételére vezesse 
rá a félénk gyermeket: az egyik az autoszuggesz-
tió, a másik pedig az emberekkel való sűrű 
érintkezés. 

DURVASÁG durvaságot, a szelíd 

bánásmód pedig szelídséget szül. 

(SPENCER H., NEVELÉS.) 
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Az a gyermek, aki az autoszuggesztió segítsé-
gét igénybe veszi, tekintse magát gyógyultnak. 
Ismételgesse gyakran maga előtt: nem vagyok 
félénk, nem ijedek meg mások jelenlététől. S ha 
ezt a gondolatot jól bevéste elméjébe, zavaro-
dottság nélkül fog másokkal szembenállni, nem 
süti majd le előttük a szemét és biztonsággal fog 
velők beszélni. Az az erőfeszítés, amelyet ön-
magának meggyőzésére fejt ki, hogy ő már nem 
fél, lassankint sikerre fog vezetni; csak annyi 
kell még, hogy az erőkifejtés folytonos, kitartó 
legyen. 

Á félénk gyermek vagy serdült ne kerülje az 
embereket, ne zárkózzék el előlük, hanem ellen-
kezőleg, keresse a társaságot, tartsa fenn az ál-
landó érintkezést embertársaival. A legjobb is-
kola számára a családiasság. 

A félénkség kínt és szenvedést okoz számos 
gyermeknek, megbénítja értelmét és akaratát, 
megakasztja fejlődését. S emellett nem tekinthető 
rossz hajlamnak, mint a gőg s a makacsság: nem 
bűn s nem is tökéletlenség. Alkalmatlan kísérő 
jelenségei (ijedősség, akaraterő lohadása) mel-
lett vannak értékes járulékai is: gondolkodó- és 
elemzőképesség, erkölcsi érzékenység, vágyako-
zás a jótevésre és mások elismerésének kiérdem-
lésére. A nevelőnek tehát ügyelnie kell, hogy a 
félénkség legyőzésére irányuló tevékenysége köz-
ben valahogy ki ne irtsa annak értékes vele-
járóit is. 
L'Éducation familiale (Brüsszel), 

1933 decemberi szám. Ch. Charrier. 

d) Angol-amerikai tanügyi lapokból. 

Őrizzük meg energiánkat iskolánk javára! 
Jjlelkiismeretes tanító számára komoly prob-
léma, hogy miként ossza be legokosabban idejét 
és energiáját a mindennapi foglalkozás sokrétű 
kötelességei között. A tanításon kívül tornyo-
sodó ezernyi feladat ugyanis annyira elhomá-
sí t ja az áttekintést, hogy nem csupán az iskolai 
hatóságok egyes tényezői, hanem még gondos 
tanítók is hajlandók szem elől téveszteni a fő-
szabályt, amely szerint a tanítónak mégis csak 
a nevelés és az oktatás a hivatása. Mert bár két-
ségtelen, hogy a sokféle iskolánkívüli tevékeny-
ségnek is megvan a maga üdvös hatása, mégis 
határozottan megállapítható, hogy minden külső 
tevékenység káros, mihelyst á r ta lmára van a 
tanításnak. Az a körülmény, hogy az oktatáson 
kívül eső tevékenység önmagában teljesen jog-
szerű és érdemes is lehet, egyáltalában nem 
zár ja ki, hogy akadályozza a jó tanító igazi cél-
jának: az eredményes tanításnak elérését. Meg 
kell gondolni, hogy a tanítónak sokkalta több 
tennivalója akad, mint amennyit jól el tud vé-
gezni, továbbá, hogy minden pedagógusra nézve 
fontos az a kérdés, hogy mi képen tegye okta-
tását leginkább elevenné és hatásossá. 

Ha elfogadjuk azt a megállapítást, hogy a 
tiílméretezett külső tevékenység csökkenti a ta-
nítás eredményességét, akkor ennek logikai fo-

lyománya, hogy tehát a legjobb eredményt fel-
mutató tanítók a mi kis falusi iskoláinkban 
keresendők, mert hiszen az ő munkaidejükkel 
szemben nem támasztanak oly aránytalan kö-
vetelményeket, mint a nagyobb, városi iskolák 
tanítóinál. Ezt bebizonyítani természetesen na-
gyon bajos, de annyi t általánosságban minden 
esetre mondhatni, hogy a jó taní tási eredményre 
a kis iskola osztálytanítójának van a legtöbb 
kilátása, míg a nagyobb intézetek oktatósze-
mélyzetének ideje és munkaereje annyira szét-
forgácsolódik, hogy szinte meglepetésként hat, 
ha emellett még hasznos oktatás is kitelik tőle. 
Éppen a minap emlegette egyik tanítótársam, 
hogy idejét annyira lefoglalja az űrlap-kitöltés, 
a különféle bizottságok ülésein való részvétel, 
valamint az iskola pénztárának vezetése, hogy 
teljesen képtelen előkészülni a tanítási órákra. 

S ez meg is érezhető az ilyen túlságosan el-
foglalt tanítók taní tási módján. Megérezhető 
pedig két i rányban: egyrészt a módszer egy-
hangúságán, kezdetlegességén, másrészt pedig 
a magyarázatok nehéz érthetőségén. 

Azt minden tanító jól tudja, hogy a kezdetle-
gességet s az egyhangúságot csakis a kellő elő-
készülés, valamint az anyag tervszerű fölépíté-
sének árán lehet elkerülni, az a tanító pedig, 
akit sürget az idő, minduntalan visszaesik az 
ő régi módszerébe s ez az önismétlés okozza 
aztán a módszer unalmasságát. Bizony sajnála-
tos, hogy oly sok érdemes tanító, akár önként, 
akár kényszerűségből, ekként vét osztályának 
érdeke ellen. Ami viszont az előadás nehezen 
érthetőségét illeti, az itt-ott ugyan a tanító kép-
telenségéből származik, de a legtöbbször mégis 
kifáradt , zavart elmének tulajdonítható. A ma-
gyarázatnak bizony szerfölött egyszerűnek és 
világosnak kell lennie. Az érthetőség egyébként 
szoros kapcsolatban áll a módszer elevenségé-
vel, mert hiszen az előadás múlhatatlanul el-
téveszti hatását a tanulók ama csoportjánál, 
amelynek érdeklődését nem sikerült fölkeltenie. 
Annyi bizonyos, hogy az elcsigázott tanító, aki-
ből hiányzik a lelkesedés, ezt az osztályától sem 
v á r h a t j a el; míg a tevékeny tanítónak van rá 
ideje, hogy jól előkészüljön leckéjére s megvan 
benne a kellő erély is, hogy hatásosan adja 
azt elő. 

A tanítóság különféle teendői két csoportra 
oszlanak. Az elsőbe tartoznak azok, amelyeket 
felsőbb rendeletre kell elvégeznie, a másodikba 
pedig, amelyeknek ellátása saját akaratából, be-
látásából háramlik reá. Az első csoportbeli 
végeznivalóknál nincs egyéb hátra , minthogy a 
tanító legjobb tehetsége szerint feleljen meg a 
vele szemben támasztott követelményeknek, mert 
mi sem akadályozza inkább az iskolai hatósá-
gok munkáját , mint egynéhány békétlen tanító, 
aki mindent a maga szakállára akar intézni. 
A második csoportba tartozó teendőket úgy kell 
végrehajtani , hogy azok összhangban legye-
nek a hatóságok rendelkezéseivel. 

Abból is több kár, mint haszon származik, ha 
a taní tó tanítás közben annyira kimerül, hogy 
a következő lecke nehézségeit csak határozatla-
nul képes megjelölni, amiből aztán egyébként 
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elkeiülhető félreértések támadnak. Kövid váz-
latok épp oly hatásosak, mint a hosszú magya-
rázatok és sokkalta kisebb megterheléssel jár-
nak a tanítóra nézve. Általában véve, a fekete^ 
tábla sűrűbb használata megkíméli a tanítót 
órákra nyúló egyhangú vesződségtől. Lelemé-
nyes tanító különben is megtalál ja a módját, 
hogy elkerülje a bosszú órákra terjedő magya-
rázatokat és mégis kielégítő eredményt tudjon 
felmutatni . 

Gondos tanítónak őrizkednie kell attól, hogy 
túlzott figyelmet fordítson azokra a növendé-
kekre, akiknek elméje nem eléggé fejlett a tár-
gyalt anyagra; a tapasztalat ugyanis azt 
muta t ja , hogy ez az igyekezet teljesen kárba-
vész, mert nincs az az erőkifejtés, amely ki 
tudná csiholni a képességet ott, ahol az termé-
szettől hiányzik. Az oktatás rendes munkája is 
elég nehéz és teljesen igénybe veszi a tanító 
testi-lelki erejét, egyéb teher, például magán-
tanítás, egész biztosan kimerítően hat. Ennek 
következményei aztán kikerülhetetlenek: a tü-
relemnek és a ki tar tásnak is megvannak a maga 
határa i s ezek átléptével jelentkeznek a kitöré-
sek. Pedig az ingerült és haragos tanító nagy 
á r ta lmára van osztályának s nem ritka eset, 
hogy apró illetlenségek, amelyek különben 
gyors és megnyugtató elintézést nyernének, nála 
gigantikus alakot öltenek és súlyos fegyelmi 
problémákká dagadnak. Annyi kétségtelen, hogy 
a gyöngébb tanulók külön támogatást igényei-
nek, de ennél is mértéket kell tar tani . E hiába-
való erőfeszítések helyett az egész osztálynak 
javát szívén viselő tanító úgy intézi a dolgot, 
hogy szabad óráiban inkább az átlagos és ki-
váló növendékeit segíti és lelkesíti. 

Okos tanító sohasem vállal többet, mint 
amennyit meg is győz. Minthogy a tanító mun-
ká ja voltakép soh'sincs befejezve, állandó a 
hajlandóság mind többnek és többnek megkísér-
lésére; pedig az ésszerű határok áthágása semmi 
jót sem eredményezhet, mert a tanítói foglalko-
zás amúgyis kimerít i az idegerőt. Hiszen vég-
zett kísérletek bebizonyították, hogy a jóval 
csekélyebb idegmegfeszítéssel dolgozó gyári-
munkásnál is, ha tú lha j t j a a megengedett 
munkaidőt, számos szerencsétlenségen kívül, 
maga az anyagpusztítás nagyobb értéket kép-
visel, mint amennyit a kierőszakolt munkatöbb-
let megér. A hajszoltan dolgozó gyárimunkás, 
meg a tanító között mindössze az a különbség, 
hogy ez utóbbinál a lelkiekben s az eredmény-
telenségben jelentkező kár nem annyira szembe-
szökő. 

A mostani válságos időkben, amidőn minden-
kit gond és zűrzavar környez, a tanítónak in-
kább, mint valaha, meg kell őriznie a maga vi-
dámságát és lelki egyensúlyát; tekintetbe kell 
vennie, hogy növendékei számos, eddig előttük 
ismeretlen megpróbáltatáson esnek át és hogy 
mindaz, amit ő ennek a feszültségnek enyhítése 
végett megtesz, lényeges része tanítói munká-
jának. 
Education (Boston), Dr. P. G. Evans, 
1933 novemberi sz. a Depaund University tanára 

(Indiana). 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

A népiskolai testnevelés vezérkönyve. 
Kmetykó János könyve. 

Kmetykó János, a Testnevelési Főiskola ta-
nára, az Országos Testnevelési Tanács Iskolai 
Szakbizottságának megbízásából megír ta a 
népiskolai testnevelés vezérkönyvét. Már a 
szerző nevének említése is elég arra, hogy a ta-
nítóság örömmel üdvözölje ezt a könyvet, 
amelyre régóta várt. Ha az ízléses köntösben 
megjelent könyvet forgat juk s olvasgatásába 
elmerülünk, csakhamar megállapíthatjuk, hogy: 
ez az, amire vártunk! Kétségtelen, hogy ez a 
vezérkönyv van hivatva arra , hogy mindazo-
kat a módszeres nehézségeket tisztázza és el-
hárítsa, amelyek a népiskolai testnevelés út já-
ban állanak s hogy a tanítóságot bevezesse a 
népiskolába járó gyermekek testi és lelki be-
rendezettségéhez alkalmazkodó modern test-
nevelés módszerébe. 

A könyvhöz Demény Károly ny. ál lamtitkár, 
az OTT alelnöke írt előszót, melyben határo-
zott vonalakkal rajzolja meg azt a mozgalmat, 
melyet az OTT és a Testnevelési Főiskola a 
testnevelés módszerének fejlesztése érdekében 
tett, aztán meleg s jóleső érzéseket kiváltó han-
gon emlékezik meg a neves szerzőnek arról a 
munkásságáról, amellyel az a népiskolai test-
nevelés mai módszerét megalapozta s a r r a a 
fokra emelte, amelyet ebben a vezérkönyvben 
elénk állított. 

Bevezetőt Szukováthy I m r e dr., a Testneve-
lési Főiskola igazgatója í r t a könyvhöz, ami 
azt mutat ja , hogy a mi európai hírű Testneve-
lési Főiskolánk, mely hivatva van a testneve-
lés tudományát irányítani s fejleszteni, Kmetykó 
népiskolai testnevelési módszerét elfogadja s 
helyesli. 

Drozdy Gyula „Ajánlás"-ában azokról a szün-
idei testnevelési tanfolyamokról emlékezik 
meg, melyeket Kmetykó tartot t , amelyeken a 
könyvben lefektetett népiskolai testnevelési 
módszer kialakult . 

Az első részben a szerző a testnevelés célját 
ismerteti, miközben a különböző gyakorlat-
nemekkel ismertet meg bennünket, majd pedig 
a testnevelési óra beosztására vonatkozóan ad 
gyakorlati útmutatásokat. Igen értékes feje-
zetei ennek a résznek azok, amelyeknek kereté-
ben a szerző indokolja, tudatosí t ja a testneve-
lési órának minden egyes mozzanatát. Ebből a 
tömören és világosan megír t részből elénk tá-
rul a népiskolai testnevelés módszerének elmé-
lete, ami nélkül tudatos testnevelés el sem kép-
zelhető. Bőséges útmutatást találunk itt a test-
nevelési anyagnak életkorok szerint való elosz-
tására, valamint az óratervek módszeres fel-
építésére vonatkozóan is. 

Ezután következik a könyvnek legértékesebb 
része, a gyakorlat i rész. Ebben osztályonként 
és havonként rendezett anyagot találunk, me-
lyek óratervekben, gyakorlat i tanításokban 
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vannak feldolgozva. Hogy miféle körök, taní-
tási tervezetek ezek, arra vonatkozóan álljon 
itt néhány példa: Az I. osztályban október ha-
vában a testnevelési órák gondolatköre: „Ki-
rándulás vasúttal", novemberben „Az erdőben", 
decemberben „A vargalegény", januárban pe-
dig „A nyuszik és a vadászok" című gondolat-
körök keretében dolgoztatja fel velünk Kmetykó 
az anyagot. A II . osztályban decemberben 
„A hegyi manók"-kai, januárban „A vadembe-
refc"-kel, május, júniusban pedig „A kert"-tel 
kapcsolatos gondolatkör keretében dolgozzuk 
fel a testnevelési óra anyagát. A felsőbb osz-
tályokban ilyen testnevelési tételeket ta lálunk: 
,,A bányában", „A hercegnő", „János vitéz" 
stb. Már ezekből is láthatjuk, hogy a szerző a 
képzeletet, a gondolkozást áll í t ja munkába 
azért, hogy a testet s annak minden részét meg-
mozgassa, erősítse, ügyesítse, fejlessze, nevelje. 

Megtalálja ebben a vezérkönyvben mint a 
városi, mint pedig a falusi osztott, részben osz-
tott és osztatlan, a fiú- és leány-, valamint a 
vegyes iskola taní tója mindazt az anyagot, 
amit a Tanterv megkíván, mégpedig nem szá-
razon felsorolva, hanem élvezetes alakban ki-
dolgozott tervezetekben. Ha egy-egy ilyen ter-
vezetet végiggondolunk, szinte érezzük belőle 
azt az üdeséget, frisseséget, mosolyt és lelket-
üdítő derűt, amit Kmetykó testnevelési óráiba 
belevisz. Érezzük belőlük azt a szuggesztív 
erőt, ami a neves szerző egyéniségéből a test-
nevelési tanfolyamokon s a rádióban ta r to t t 
tornaórákon felénk áradt s minket is hasonló 
eljárásokra késztetett. 

Megbecsülhetetlen értékét jelenti a vezér-
könyvnek az a körülbelül 1500 sematikus rajz , 
amelyek az egyes mozdulatok és játékok he-
lyes véghezvitelét mutat ják. Ezek valóban meg-
kapok és beszédesek. Ha ezeket a tanító a táb-
lára könnyedén vetíti, minden tantárgy kereté-
ben hasznát veheti. 

Mi ezt a könyvet nyugodt lelkiismerettel 
a jánlha t juk kartársaink szíves figyelmébe, mer t 
érezzük és tudjuk, hogy ennek a könyvnek ha-
tása alat t a testnevelési órák egyik legked-
vesebb órái lesznek a gyermekeknek és a ta-
nítónak egyaránt. 

(A könyv megrendelhető a szerzőnél. Buda-
pest, I., Attila-utca 2. Ára: 5 P, mely postautal-
ványon, vagy a 27.020. számú csekklapon küld-
hető be.) Drozdy Gyula. 
A visszacsatolás könyve. (Magyarország terü-
leti épségének ügye kérdésekben és feleletek-
ben. Budapest, 1934. í r t a : Temesy Győző gim-
náziumi tanár.) 

Szürke kis füzet, de többet mond, mint na-
gyon sok vaskos kötet könyv. Benne van a ma-
gyarság világraszóló tragikuma, amit nemze-
tünkre a falánk szomszédnépek telhetetlen 
rablóvágya zúdított. Mit vesztettünk? Miért 
küzdünk? Szomszédaink mit vettek el tőlünk? 
Elszakított tót, rutén, szerb és székely honfi-
társaink helyzete és ellenségeink zsarnok em-
bertelensége. Temesy Győző, a kis füzet érde-
mes szerzője a valóságos, bár hihetetlen ese-
mények és tények objektív fölsorakoztatásával 

minden szenvedésünket röviden, jóformán ri-
deg számokban és statisztikai adatokban, mégis 
kimerítően tár ja a vi lág elé: íme, ítéljetek! 
A világ már ítélt és Temesy Győző velünk 
együtt, minden becsületes magyarral, sőt min-
den becsületes emberrel együtt hiszi, hogy az 
ítélet a magyar nemzet életjogát, jövőjét, föl-
támadását pecsételi meg. Temesy Győző füzeté-
ben benne van a magyar lélek minden elkese-
redett lázongása mai sorsunk ellen és minden 
lángoló reménysége és hite abban, hogy nem-
zeti életünk jobbrafordulásának hajnala már a 
közel láthatáron dereng és — közeledik. Né-
hány kérdésben és feleletben a magyar nemzet 
minden fájdalma, dicsősége és reménysége. A 
számok jajgatnak, imádkoznak, vádolnak. De 
— fenyegetnek is. Nem minket. 

Szakály Dezső: Magyar Akarat! Hazafias sza-
való-kórusok, versek, dalok. A szavaló-kórusban 
rejlő összefogó, mondhatni fanatizáló erőt, haza-
fias, irredenta célok szolgálatába állítani van 
hivatva Szakály Dezső könyve, mely az ilynemű 
magyar irodalom út törő terméke. A hazafias 
szavaló-kórusok megszervezésének mindinkább 
növekvő mozgalma számára fontos lépés ennek 
a műnek a megjelenése, mely bőséges eredeti 
anyagot és szakszerű útmutatásokat nyú j t ta-
nár, tanító, leventeoktató és egyéb egyesületi 
vezető-férfiak számára. A könyv nemcsak elő-
adásra alkalmas költeményeket nyúj t , hanem 
azok betanítását, a szólamok feloszlatását stb. 
is felöleli. 

A jövőben a hazafias szavaló-kórus az irre-
denta-mozgalomnak igen fontos kiegészítő ré-
szévé fejlődik, mert a szavaló-kórusokban meg-
nyilvánuló hatalmas lelkesítő erőt és annak 
nagy tömegekre kiható horderejét ma már a 
nemzeti szellemű és különösen az irredenta-
mozgalom céljait szolgáló szervezetek is fel-
ismerték. 

A megindult szervezőmunka sikerének bizto-
sítéka Szakály Dezső: „Magyar Akara t" című 
műve. A költeményeknek szépsége és nevelő-
hatása mellett figyelemreméltó értéke, liogy 
minden hazafias ünnepély alkalmával előadha-
tók és hazafias ünnepi műsorok keretébe köny-
nyen beilleszthetők. 

A könyv a Kir. Magyar Egyetemi Nyomda 
ízléses előállításában jelent meg. Bolti á ra 2 P 
20 fillér. Megrendelhető a szerzőnél (Alsóság). 
20 darab könyv rendelése esetén 30%-os a ked-
vezmény. 
Petri Mór: Magyar szonettek s egyéb versek. 
Második kiadás. Budapest, 1934. Szerző kiadása. 

Mindössze néhány hónapja hívtuk fel olva-
sóink érdeklődését Petri Mór költeményeire. 
Ezekben az aggodalmakkal telt, nehéz napokban 
a versgyűjtemény megjelenése oly párat lan si-
kerrel jár t , hogy néhány hete már a második 
kiadás is napvilágot látott. A versek nagy része 
önbizalmat sugároz, reményt kelt, hitet ébreszt. 
Mindmegannyi alkalmas szavalásra az érettebb 
i f júság számára. A leventékre gondolunk itt 
elsősorban; az említett két sorozat versei na-
gyon alkalmasak arra , hogy ünnepélyeiken a 
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nevelő hatást emeljék. Ezek a nemesveretű, igaz 
átélésből fakadt versek nemcsak azt biztosítják, 
hogy a szavaló leventékben őszinte hazafias ér-
zéseket keltsenek, hanem hogy a továbbhullámzó 
nemes indulatok a hallgatók lelkében is mély 
gyökeret verjenek. Petri Mór költészete a r ra 
van hivatva, hogy a nemesnek, szépnek, a ma-
gyar nemzetinek felemelő tudatát minél széle-
sebb körökben terjessze és erősítse. 

Mátrai Ferenc Béla: „Erdélyi emlékek." (A bo-
rítékot és címlapot rajzolta Szuly Angela.) 

A valamikor boldog és megelégedett Csík-
ország lakóinak apró gondokkal tarkított , de 
nagy problémákat és fá jdalmakat alig ismerő 
hétköznapi életét tá r ja a szerző könyvében a 
magyar olvasóközönség elé. Elbeszélésében nem 
találunk érdekesen szőtt, izgalmas cselekményt 
és mégis érdeklődéssel olvassuk azt, mert érezni 
r a j t a az átélés közvetlenségét és azt a minden 
sorából kicsendülő őszinte nagy szeretetet, mely-
lyel a szerző a székely nép iránt viseltetik. 

Megelevenednek a könyv lapjain a székelység 
tipikus képviselői, érdekes, de előttünk jórész-
ben ismeretlen népszokásai, különböző népvise-
letei, a székelyföld bájainak kedves változatos-
sága, természeti kincseinek gazdagsága. Hal l juk 
a székely beszéd ősi és zamatos kifejezéseit, 
gyönyörködünk annak logikájában, fordulatos-
ságában, megismerjük a székely konyha külön-
legességeit, ínyencségeit, a székely háziasszony 
pompás találékonyságát. 

Mátrai Ferenc Béla értékes és hasznos mun-
kát végzett, amikor megfigyeléseit és meglátá-
sait papírra vetette, hogy azt közkinccsé tegye 
és ráterelje a figyelmet a nagymultú, de ma 
szomorú rabságban élő székely testvéreinkre. 

A könyv megrendelhető a szerzőnél Buda-
pesten, I., Fe r ry Oszkár-iit 59.. I. 7. 

„Misi kétszer fut." Mattheus i f júsági regénye. 
Átdolgozta Juhász Andor. A képeket Fritz Eich-
berg rajzolta. „Autós Peti és barátja a soffőr." 
Hansen ifjrísági regénye. Fordította Nyilas 
Jenő. A képeket Byssz Róbert rajzolta. (Révai-
kiadás.) 

Két idegenből magyar környezetbe átültetett 
i f júsági regényt ad most a Révai Testvérek 
Irodalmi Intézet Rt. fiatalságunk kezébe. Mind-
két vidám elbeszélés megérdemli azt, hogy a 
magyar i f jú ság is megismerje. Az érdekes és 
fordulatos meseszövésen, jóízű és kacagtató 
helyzetek sorozatán, egészséges humorán kívül 
nagy értéke az elbeszéléseknek, hogy céljuk a 
szórakoztatáson kívül a tanítás, nevelés is. 
összetartásra, áldozatkészségre, a közös érdekek 
áldozatos szolgálatára, az önfegyelem és kitar-
tás szükséges voltára taní t ják a fiatalságot s 
hőseik példáján mutat ják be. hogy ezek a jó 
tulajdonságok nem csupán legszebb erényei a 
fiatal diáknak, de egyúttal legbiztosabb zálogai 
az emelkedésnek, az életben való boldogulás-
nak is. 

Tartalmuk mellett a könyvek finom, ízléses 
kivitele is hozzá fog járulni, hogy serdülő i f jú-
ságunk azokat szeretetébe fogadja. 

Dénes Gizella: Tavaszi búzavetés. Regény. 
Budapest, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet 
r. t. kiadása. 

Érdekes történetet beszél el Dénes Gizella re-
génye. Egy kis parasztleány városba kerül a 
pusztáról, szolgálatra. í rásának ez a kerete; ez 
ád alkalmat a szerzőnek arra, hogy meggyő-
ződjünk rneseszövő készségéről, elbeszélő tehet-
ségének elevenségéről, a megfigyelések iránti 
jó érzékéről. Érvényesül azonban finom tapin-
tata is. Nagyon sokan a realitás túlzásaiba me-
rülnének ebben a tárgykörben; a szerző azon-
ban a nemes ízlés ha tára in belül is rá tud vilá-
gítani a r ra a sok kísértésre, amely az ilyen 
gyermeki lelkű, becsületes lánykára a város-
ban leselkedik. Emlí tsük még meg dicséretére, 
hogy olvasóiban az emberek jó tulajdonságai-
ban való hitet is t u d j a erősíteni. Példát mutat 
rá, hogy a védtelenek mellé gyakran odaálla-
nak a nemeslelkűek, s a vidékről hozott tiszta-
ság nem mindig esik áldozatul a városi élet 
forgatagának. A regény sokszínű ra jza a pusz-
ták világának, de eleven képekben muta t ja be 
a kis vidéki város értelmiségének, iparosainak 
és a vármegyei élet hőseinek nap ja i múlását 
is. Az elolvasásra érdemes kötet az Űj Idők 
sorozatos vállalatában, a Magyar Regények kö-
zött jelent meg; á ra 2 P . 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Fr. Förster: Die Vorbereitung des Lehrers auf 
den Unterricht (Hogyan készüljön a tanító a 
tanításra.) 1931, 18 lap. Pädagog. Magazin 1S27. 
szám. 

Ebben a füzetkében olyan követelményről 
esik szó, amelyet bá t ran örök érvényesnek mi-
nősíthetünk, tehát fontosságánál fogva nem le-
het elégszer ismételni és eléggé hangsúlyozni. 
Erről H. Scharrelmann már 1928-ban adott ki 
egy munkát ezzel a címmel: „Die Kunst der 
Vorbereitung auf den Unterricht" (A tanításra 
való készülés művészete, 206 lap). Förster 
ügyesen és áttekinthetően foglalja össze az e 
tá rgyra vonatkozó jórészt ismert és a gyakor-
latban bevált elveket, tanácsokat, utasításokat, 
Miután bevezetőleg a tanításra való készülés-
nek feltétlen szükséges voltát megokolta, he-
lyesen utal arra, hogy a módszertani eljárás-
ban lényeges különbség mutatkozik a régi és 
az ú j iskola között. Amott a tanító vezetett, itt, 
az öntevékenységen alapuló munkaiskolában, a 
tanításban az egész osztály résztvesz (tanulók 
kérdései, különböző felmerülő lehetőségek!). 
Ennek pedig főkövetelménye, hogy a tanító 
teljesen ura legyen a tananyagnak és a mód-
szernek. Az ezzel járó szüntelen továbbképzés 
a népiskolai tanítóra nagyobb kötelességeket 
ró, mint a középiskolaira, mert neki vala-
mennyi tantárgyban otthonosnak kell lennie, 
nehogy olyat is tanítson, ami a tudomány min-
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denkori állása szerint már elavult.* A közvet-
len készülésnél nem érheti be egy tantárggyal 
és a legközelebbi órával, hanem át kell tanulmá-
nyoznia az egész tantervet és tudnia kell, hogy 
mit végeztek az egyes tantárgyakból az előző 
fokon. A nagyobb egységek (időszakok) terve-
zetéből bontakozik ki azután az egyes órák 
anyagának előkészítése. Az ügyességeknél igen 
fontos a helyes bemutatás. 

A tananyag és módszer mellett a tanítónak 
számba kell fennie a kapcsolatos logikai, eti-
kai és vallásbeli tényezőket, úgyszintén az élet-
tani és lélektani viszonyokat. Ezekre nézve a 
12—14. lapon nyolc pontban ad a szerző rész-
letes utasításokat, különös tekintettel a növen-
dékben rejlő élettani és lélektani tényezőkre. 
A készülésnél nem mellőzhetők a tan- és segéd-
könyvek sem, de kívánatos, hogy azok a 
munkatanítás szellemében legyenek megszer-
kesztve.** Ugyanez áll a nyomtatott „prepará-
ciók"-ról, amelyek főleg a fiatal tanítónak ér-
tékes útmutatással szolgálnak. Ezt a célt tű-
zik ki a mi tanügyi irodalmunkban is előkelő 
helyet elfoglaló vezérkönyvek és a Néptanítók 
Lapjában sűrűn megjelenő gyakorlati tanítá-
sok. Előzetes alapos megfontolás után a taní-
tás terve, legalább fővonásaiban, írásban rög-
zítendő meg. Ezután a szerző „Nachbereitung" 
címmel kiemeli annak fontosságát, hogy a ta-
nítás után a tanító maga elmélkedjék kritikai-
lag végzett munkáján és számonkérés út ján 
igyekezzék az elkövetett hibákat megállapítani. 
(Docenda discimus: Tanítva tanulunk.) 

Az előadottak ú jó lag meggyőznek arról, hogy 
a taní tásra való készülés a gyakorlat i peda-
gógiának egyik legfontosabb és legnehezebb 
része, de egyúttal a tanítónak főfőfeladata, 
amely a lelkiismeretes hivatásteljesítéssel egy-
értelmű. Ez kell hogy legyen életcélja a testtel-
lélekkel hivatásának élő, az Isten kegyelméből 
való tanítónak! k f . 

Az Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung — 
megszűnt. 

A lefolyt év a német tanítóság számára két 
nevezetes eseménnyel zárult. Hivatalos közlö-
nye, amelynek első száma 1872 október 1-én je-
lent meg, 62 évi fennállása után befejezte pálya-
futását . Vele együtt a német tanítóegyesület 
(Deutscher Lehrerverein), amely magában fog-
lalta a német tanítók zömét, szintén feloszlott. 
A lap utolsó, december 30-i számának vezető 
helyén két búcsúcikk közli, magyarázza ezeket 
a következményeikben terhes változásokat. A 

* A mi Apáthy Istvánunk „Az élettudományok kulcsai" 
című tanulmányában (1906) az iskola és a tudományos 
baladás viszonyát találóan így jellemezte: „Sajnos, de sok-
szor úgy van, hogy mire a mi felfedezéseink vagy nézeteink 
a tankönyvekbe is belekerülnek, akkorra már vagy elavul-
tak, vagy meg vannak cáfolva, vagy a legjobb esetben is 
megváltozott a jelentőségük". 

** E tekintetben nagy segítségére lesz és hasznos útba-
igazítást ad a Fővárosi Pedagógiai Könyvtár által most 
kibocsátott ,.Az elemi és középfokú oktatás vezér- és segéd-
könyvei" című hatalmas könyvjegyzék, amelyről legköze-
lebb beszámolunk. 

Németországban legutóbb bekövetkezett gyöke-
res átalakulás után, úgy mondják, már egyik 
intézmény sem lehetett letéteményese az u j tö-
rekvéseknek, eszményeknek, amelyek az egész 
német tanítóságot egy táborban akar ják össze-
forrasztani, hogy így a németek egy néppé is 
váljanak. Az Allgemeine Deutsche Lehrer-
zeitung a nemzeti szocialisták győzelme után 
ú j szerkesztőt kapott ugyan és teljesen behódolt 
az uralomra jutot t iránynak, á m ennek ellenére 
sorsát nem kerülte el. Nálunk sok figyelmes ol-
vasója akadt, amire nem csupán tartalmas cik-
keivel szolgált rá, hanem azzal is, hogy velünk 
szemben barátságos álláspontot foglalt el és 
időről-időre tájékoztatta olvasóit a magyar nép-
oktatásügy fontosabb eseményeiről. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Az iskolai könyvtárak felülvizsgálása 
Poroszországban. 

A porosz kultuszminiszter elrendelte egy bi-
zottság felállítását, amelynek feladata az ösz-
szes elemi, közép- és főiskolák könyvtárainak 
felülvizsgálása a bennük foglalt régebbi és 
ú jabb nyomtatványok használhatósága szem-
pontjából. A bizottság tag ja i csak a nemzeti 
szocialista ál lam szempontjából megbízható 
egyének lehetnek és megbízásuk háromévi idő-
tar tamra szól. Az ú j bizottság felállításával 
egyidőben valamennyi korábban kinevezett 
vagy megbízott könyvtárfelülvizsgáló bizottság 
megszűnik. 

Munkanélküli fiatalság világszerte. 
A genfi nemzetközi munkaügyi hivatal a kö-

vetkező, szomorúan érdekes adatokat közli: 
Németországban 1932-ben 1,750.000 munkanélküli 
volt, negyedrészük 25 éven alul. Az amerikai 
Egyesült Államokban a 20 évnél fiatalabb mun-
kanélküliek száma 1920-ban 2,700.000 volt, 1930-
ban 2,100.000. (A mostani gazdasági válság bi-
zonyára ismét felszöktette ezt a számot.) Nagy-
britanniában 1933 májusában 140.000-re becsül-
ték a 15—18 éves munkanélkülieket, Olaszország-
ban 1932 végén 250.000-re. Ennek a súlyos pro-
blémának megoldása érdekében ez évben nem-
zetközi munkaügyi értekezletet fognak tartani. 

Háztartási iskolák a gáz elleni védelem 
szolgálatában. 

Németországban mozgalom indult meg. hogy 
a háztartási iskolákban a rendes foglalkozások 
mellett a nőket a védő gázálarcok kezelésében 
is kioktassák. Ezt az ú j ,,tantárgyat" elsőnek az 
előkelő „Lyzeum-Club" intézet már be is iktatta 
tantervébe. 

Egy francia tábornagy szózata az ifjúsághoz. 
Lyautey tábornok, aki mint író is kiváló, nagy 

buzgósággal foglalkozik az i f júsági mozgalmak-
kal is. Nemrég a nancyi egyetemi i f júság hívta 
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meg egy ünnepélyre, amely alkalommal a tábor-
nagy beszédének katonai részében ezt a tételt fej-
tegette: „Az erő jelenti a békét" (La force, c'est 
la paix), majd a következő, másutt is figyelmet 
érdemlő szavakat intézte az if júsághoz: „Az 
i f júság álljon mindig feladata magaslatán, ez 
pedig annyit jelent, hogy ne csak szónokoljon, 
hanem cselekedjék is. Sportoljon, vessen súlyt 
testének fejlesztésére, de egyben legyen leg-
nagyobb gondja a tudásra és szellemre"; majd 
így fejezte be: „Legyetek vidámak, mert a vi-
dámság az if júságnak legbájosabb tulajdon-
sága." 

Magyar gyermekek kényszeriskolázása 
Romániában. 

A Rómában francia nyelven megjelenő L'ltalie 
című újság részletesen beszámol a román ható-
ságoknak arról a kíméletlen eljárásáról, amely-
lyel az erdélyi katholikus magyar gyermekek-
nek lehetetlenné teszi, hogy magyar iskolákat 
látogassanak. Erőszakos névelemzések alapján 
megállapítják, hogy ezeknek a gyermekeknek 
ősei románok voltak, tehát állami görög keleti 
román iskolákba kell járniok. Ez alapon már 
az elmúlt iskolaévben 500 magyar gyermeket 
tiltottak el magyar katholikus iskolák látoga-
tásától. 

A közoktatás fejlődése a jubiláló Törökország-
ban. 

Konstantinápolyból jelentik: A lapok a jubi-
leumi ünnepség alkalmával Kemál pasa reform-
jainak eredményeivel foglalkoznak. A török 
köztársaság fennállása óta négyszázféle ú j is-
kolakönyv készült, amelyekből mintegy öt és 
félmillió példány van forgalomban. Az ú j rend-
szer kötelezővé tette az iskolai oktatást, amely 
a középiskolákban is ingyenes. Semmiféle kü-
lönbséget nem tesznek gazdag és szegény, fiú 
és leány között. Törökországban hétféle iskola-
típust ismernek. Az elemi iskolák öt osztályból 
állnak, azonkívül vannak külön tanyai elemi 
iskolák is három osztállyal. A tanítói kar csupa 
fiatal erőkből áll, nem ritkaság, hogy tizenhét-, 
tizennyolcéves fiatalemberek és leányok veze-
tik az ú j török iskolákat. Az ú j rendszer által 
elért eredményeket igazolják a következő ada-
tok: A régi Törökországnak, amelynek területe 
sokkal nagyobb volt a mainál, összesen 3413 
elemi iskolája volt, ma a kisebb Törökország-

ban 6713 elemi iskola van, közel 200.000 leány-
és 350.000 fiútanulóval. A leánytanulók száma 
megötszöröződött. Ma háromszor annyi közép-
iskola van, mint a háború előtt. Nemrégiben 
külön szakiskolákat is felállítottak és Ameriká-
ból hoztak tanárokat. Az egyetemeket egészen 
modern alapokra fektették s a legtöbb helyen 
németországi tanárok tanítanak. Az ú j Török-
országban úgyszólván minden faluban vannak 
népkönyvtárak és olvasókörök. A tízéves köz-
társaság 206.000 új könyvet adott ki. A szul-
táni uralom idején nagyon kevesen tudtak ol-
vasni. Ma, ha az idegen végig megy az utcákon, 
lépten-nyomon újságolvasó embereket lát, sőt 
a játszóterek padjain a fiatalság könyvekbe 
merülve olvas. A házak ablakaiban olvasó em-
bereket és nőket látni, azelőtt pedig az ablakok 
szigorúan el voltak zárva a külvilágtól. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Eötvös-alap ülése. A Magyarországi Tanítók 
Eötvös-alapjának szokásos karácsonyheti gyű-
lésére multévi december hó 28-án gyűltek össze 
az egyesület választmányának tagjai a Tanítók 
Ferenc József Házában. A gyűlésen Rákos Ist-
ván kir. tanácsos elnökölt, kinek bejelentéséből 
a választmány örömmel vette tudomásul, hogy 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Padányi Andor kir. tanfelügyelőt, dr. Boreczky 
Elemér min. o.-tanácsost és Weisz Ödön szám-
vev. főtanácsost küldte ki képviseletében úgy 
az Eötvös-alap választmányába, mint pedig a 
Tanítók Háza fel ügyelőbizottságába. Majd kö-
szöntötte az Orsz. Tanítóegyesületek képviselőit: 
Bozsik Bélát, a Tanítóegyesületek Orsz. Szövet-
sége, Kerék Pétert, az Állami Tanítók Orsz. 
Egyesülete, Bajnok Gézát, a Kath. Tanítók Orsz. 
Szövetsége, Somogyi Bélát, az Ág. Ev. Tanítók 
Orsz. Egyesülete, Molnár Jánost, a Ref. Tan. 
Orsz. Egyesülete, Biró Samut, az Orsz. Izr. Ta-
nítóegy. és Loschdorf er Jánost, az Orsz. Polg. 
Isk. Tanáregyesület küldöttét. 

Baros Antal főtitkár jelentése kapcsán foglal-
kozott a választmány a tanítók gyermekeinek 
az internátusi alapból leendő támogatása ügyé-
ben s utasította az elnökséget, hogy az ügy ked-
vező elintézését annál is inkább szorgalmazza, 
mert az érdekelt tanítók a gyermekneveléssel 
járó terheket csökkent teljesítőképességükkel 
nem tudják fedezni. Örömmel vette tudomásul, 

A Néptanítók Lapja mult számához postatakarékpénztári befizetési 
lapot mellékeltünk. Tisztelettel kérjük azokat az előfizetőket, akiknek 
előfizetése a mult év végéve l lejárt és ak ik hátralékban vannak, szíves* 

kedjenek az előfizetési díjat, illetve a hátralékot, megküldeni . 
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hogy özv. Farkas Elekné szül. Tarnóczy Jolán 
szfőv. ny. tanítónő, esztergomi lakos, elhúnyt 
fia, néhai Farkas P i s t a emlékének megörökíté-
sére 5575 pengő összeggel jutalomdíjalapítványt 
létesített. 

Felvételek, majd kisebb segélyezések elinté-
zése után Gergely I s tván számtartó az Eötvös-
a lap vagyoni állapotáról és a Tanítók Háza 
anyagi helyzetéről tájékoztatta a válaszmányt. 
Az Eötvös-alap bevétele mult évi júl ius hó 1-től 
november 30-ig tagsági díjakból 2416 P, egye-
bekből 17.964 P 34 f, összesen 20.380 P 34 í volt. 
Ezzel szemben a kiadás: segélyekre 8464 P, a 
Leányotthon épületének adójára 5352 P 55 f, 
tatarozásra 1095 P 50 f, egyéb költségekre 7846 P 
54 f ; összesen 22.758 P 59 f. A 2378 P 59 f több-
letkiadást az Eötvös-alap tőkéjéből fedezte. 

Az Eötvös-alap vagyona 337.571 P 97 f. Ebből 
az ingatlanok értéke 208.243 P, értékpapírok ér-
téke 70.585 P 80 f, berendezések értéke 2458 P, 
készpénz 47.720 P 61 f, a köztartozásra előlegül 
a három ház gondnokánál 6882 P 63 f. 

Egy i f j ú teljes ellátása a Tanítók Ferenc Jó-
zsef Házában 75 P 30 f, a Péterfy Leányotthon-
ban 86 P 90 f és a keszthelyi Rákos István In-
ternátusban 75 P 36 f-be kerül. Ezzel szemben 
a szülők hozzájárulásának legmagasabb összege 
50 P , a különbözetet az Eötvös-alap fedezi. 

Majd Péterhidi József igazgató a Tanítók 
Ferenc József Háza, Gergely Is tván igazgató a 
P é t e r f y Sándor Leányotthon és a keszthelyi 
Rákos István In terná tus életéről számolt be. 
IA há rom Házban az Eötvös-alap 172 i f j ú t gon-
doz. 

A Tanítók Ferenc József Házában a nyári 
hónapokban 1793 taní tó élvezte a kedvezményes 
ellátást, Keszthelyen pedig 52 tanító töltötte a 
nyarat . Ezeken kívül Budapesten a f rancia ta-
nítók egy csoportja, Keszthelyen pedig angol és 
amerikai cserkészek egy-egy csapata élvezte 
vendéglátásunkat. 

Végül a Tanítók Háza felügyelőbizottságába 
Csontea Győző kir. tanfelügyelőt, Benke Balázs 
szfőv. ny. poJg. isk. igazgatót, Háray Gyula áll. 
népisk. igazgatót, Jovicza I. Sándor szfőv. igaz-
gatót és Keszthelyi I s tván áll. népisk. igazgatót 
választotta meg. 

A Kalász Rt. választmányi gyűlése. A „Kalász" 
Könyvkiadó Rt. december hó 28-án tartotta 
idei második választmányi gyűlését a Tanítók 
Ferenc József Házában. A gyűlést megelőzően 
a tanítóság hálás kegyelettel emlékezett meg az 
intézmény megalapítója, néhai Osztie Béla ve-
zérigazgató elévülhetetlen érdemeiről. Művé-
sziesen megfestett arcképe leleplezése során 
Birinyi József költői lendületű beszédében fonta 
meg a kartársak koszorúját a kegyelet virágai-
ból. Dr. Pogány F r igyes elnöki megnyitójában 
méltatta Osztie Béla érdemeit és vázolta a „Ka-
lász" működését. Osztie Zoltán ügyvezető-igaz-
gató számolt be ezután a „Kalász" ezévi mun-
kásságáról. Berkényi Károly a „Kalász" támo-
gatásának további lehetőségeit ismertette, majd 
Tóbel Ferenc, dr. Stolmár László és Háros An-
tal tar tot tak gyakorlati előadásokat. A választ-
mányi gyűlés az elnök zárószavaival ért véget. 

h í r e k 
Kitüntetett székesfővárosi igazgatók. 

Budapest székesfőváros polgármestere a 
néhai Marczibányi Imre nevére létesített 
alapítványnál rendelkezésre álló kamatokból 
alkotott jutalomdíjat (egyenkint 300—300 
pengő) a tanulóifjúságnak vallásos és nem-
zeti szellemben való nevelése terén kiváló 
eredményt elért Móra László, vitéz Balogh 
Dezső és Tűi Géza elemi iskolai igazgatók-
nak adományozta. Egyben a jutalomdíjban 
részesítetteknek a reájuk bízott tanulóifjú-
ság vallásos, hazafias és nemzeti szellemben 
való nevelése terén kifejtett kiváló műkö-
désükért a székesfőváros közönsége nevében 
elismerését és köszönetét fejezte ki. 

Ez a jól megérdemelt kitüntetés, melyhez 
a Néptanítók Lapja szerkesztősége őszintén 
gratulál, a főváros tanügyének valóban leg-
értékesebb munkásait érte. 

Kornis Gyula előadása a serdülő kor lelkiéle-
téről. A fővárosi katolikus papság január i 
konferenciáján Kornis Gyula államtitkár, böl-
csészetkari dékán, a serdülő kor lelkiéletével 
foglalkozott. Nagyszabású előadásában rámu-
tatot t arra a nagy szakadásra, amely ma az 
apák és fiúk között fennáll s aminek oka az, 
hogy a felnőttek úgy kezelik ma a 15—16 éves 
fiút , mint önmagukat. így a tekintélytisztelet 
megcsökkent az öregekkel szemben. 

Ünnepelt kántortanító. Rákospalota református 
társadalma szép ünnepség keretében búcsúzott 
Horváth József ref. kántortanítótól, aki negy-
venhatévi működés után vonult nyugalomba. 
Az ünnepi istentiszteleten Nyákos László, az 
tíj rektor szép szavakkal ismertette érdemes 
elődjének életét, Benkő I s tván ref. lelkész pe-
dig a gyülekezet nevében mondott áldást az 
ünnepeltre. Az iskolában ta r to t t ünnepély ke-
retében Somody József tanítóegyesületi elnök 
leplezte le az egyházközség volt rektorainak, 
köztük Horváth Józsefnek arcképét. Az ünne-
peltet Szabó Miklós, Czeglédy Antal, dr. Darás 
Sándor és dr. Földváry Tivadar üdvözölték. 

A budapesti Szabad Lyceum előadásai. A buda-
pesti Szabad Lyceum Ismeretterjesztő Egyesü-
let, amely közel 35 esztendő óta szakadatlanul 
folytat ja ismeretterjesztő működését, a most 
következő 1934. év január, f eb ruár és március 
hónapjaira is értékes népművelési programmot 
állított egybe. Az egyesületnek a MÁV-nál öt 
telepe van, a Nyugati-pályaudvaron, az Északi 
főműhelyben, az Északi fűtőházi telepen, a Fe-
rencvárosi Vasutas Sportkörben és a MÁV 
dunakeszi főműhelytelepén. Minden telep ré-
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azére külön ismeretterjesztő előadásokat tarta-
nak és az előadások tárgyával kapcsolatosan, 
vagy attól függetlenül, tanulmányi kirándulá-
sokat is rendeznek. Az előadásokat szavalatok, 
dal- és zeneszámok veszik körül, amelyeket a 
MÁV egyes alkalmazottai vagy kul túregyes il-
letői adnak elő. A kirándulásokat a legkülön-
bözőbb, de mindig hasznos tanulmányi és szó-
rakoztatási célból, mégpedig gazdasági, ipari, 
művészeti és természetvédelmi célból rendezik 
és szakértők vezetése mellett ta r t ják meg. Az 
említett három hónap alatt összesen 49 előadást 
és 22 tanulmányi kirándulást rendeztek; a ki-
rándulásokon valamennyi telep tagjai együtt 
vehetnek részt. A Szabad Lyceum Egyesület 
programmjai t a székesfővárosi Népművelési 
Bizottság tárgyal ja és előadókat is a Bizottság 
bocsát az Egyesület rendelkezésére. A lyceum 
elismerésre méltó működését Gorzó Dénes ny. 
igazgató-tanító vezeti. 

A veszprémi jellemképző tanfolyamok. A Nép-
művelési Bizottság Veszprém városában három 
jellemképző tanfolyamot szervezett, egyet a le-
venték, egyet a f iatal gazdák és egyet az iparo-
sok részére. Mind a három tanfolyam kísérleti 
jellegű ugyan, de az eredményről már most 
is megállapítható, hogy a tanfolyamokon ügyes 
vezetés mellett csakhamar határozott közszel-
lem alakul ki az egyéni hatásokon kívül. Erköl-
csi kapocs létesül a hallgatók között, amely kö-
zös elhatározásokat érlel és önkéntes erkölcsi 
cselekedetekre is ösztökél. Ennek főleg a veszp-
rémi iparosif jak tanfolyama adta tanújelét, 
többek közt azáltal is, hogy a hallgatók közös 
elhatározás alapján fárasztó munkával, anyagi 
áldozattal és minden ellenszolgáltatás nélkül 
közös otthont teremtettek maguknak. A veszp-
rémi jellemképző tanfolyamok, amelyek iránt 
a vármegye vezetői különösen érdeklődnek, s 
amelyek egyikén a vármegye főispánja is tar-
tott előadást, Krehnyay kir. tanfelügyelőnek, 
mint a népművelési bizottság ügyvezető elnöké-
nek közvetlen irányítása szerint működnek. 

A szegedi orvostanárok az iskolánkívüli népművelés-
ben. A Szegedi Ferencz József Tudományegyetem orvos-
karának tanárai, az ottani Népművelési Bizottság ren-
dezésében előadássorozatot tartanak Szeged művelt 
közönsége részére. Az előadások célja az emberi egész-
ség óvására és az élettartam meghosszabbítására szol-
gáló egészségtani ismeretek gyarapítása. Az első elő-
adást mult évi december hó 2-án tartotta dr. Kiss 
Ferenc egyetemi tanár. Az előadássorozat mult évi de-
cember hó 2-án vette kezdetét és a folyó évi március 
hó 31-én ér véget. Összesen 13 előadást tartanak. Vala-
mennyi előadás a legfontosabb egészségügyi kérdések-
kel foglalkozik. Az első előadást Kiss Ferenc egyetemi 
tanár tartotta. 

A tervgazdálkodás az iskolánkíviili népművelésben. Az 
iskolánkívüli népművelés szervei, a bizottságok és 
Hépművelők, élénk figyelemmel várják a tervgazdál-
kodásra vonatkozó kormányzati intézkedéseket. A nép-
művelés gyakorlati előadásai és tanfolyamai ugyanis 
legtöbbnyire gazdasági jellegűek, amelyeken elsősorban 
a gazdasági termelés kérdései kerülnek tárgyalásra; 

nem közömbös tehát e tanfolyamok szervezőire és elő-
adóira nézve, hogy pontosan tudják azokat az irány-
elveket, amelyeket a falvak, tanyák őstermelő lakos-
ságával meg kell ismertetniük. A tervgazdálkodásnak 
bizonyára egyik vezérelve az lesz, hogy mindazok a 
gazdasági termények, melyeket az éghajlati és talaj-
viszonyok miatt hazánk különlegességeinek lehet te-
kinteni (pl. a gyümölcs), a gazdasági tudományok 
minden eszközével felkaroltassanak. Ezt azonban csak 
úgy lehet igazán elérni, ha gondoskodás történik az 
előzetes kulturális alapvetésről, vagyis arról, hogy a 
gazdák egyéni meggyőzés és kellő kioktatás után foly-
tassák a termelést, amint ez két év óta a gyümölcster-
mesztés terén már meg is kezdődött. 

Pályázati hirdetmény. A Kalász Könyvkiadó Részvény-
társaság a tanítók gyermekei iskoláztatási költségeinek 
némi könnyítésére tíz, egyenként ötven (50) pengős 
Rákos István ösztöndíjra pályázatot hirdet. Pályázhat-
nak azok a tanítók, akiknek közép-, szak- vagy fő-
iskolába járó gyermekeik vannak s eddig a Kalász-
nak lelkes támogatói voltak. Pályázati határidő: 1934 
január 31-e. Később beérkező kérvények figyelembe 
nem vehetők. Az igazgatóság az ösztöndíjak odaíté-
lésénél figyelemmel lesz a gyermekek számára, a szü-
lők anyagi helyzetére, de főleg arra, hogy a kérvé-
nyező szülő mily mértékben volt a Kalász híve és gya-
korlati embere. A kérvények az igazgatósághoz in-
tézve, Kalász, Budapest 72., postafiók 89. címen kül-
dendők el. A Kalász ez ösztöndíjjal a tanítók iránt 
érzett rokonszeretetének és hálás köszönetének ad ki-
fejezést, amikor tisztajövedelméből a kartársak leg-
égetőbb szükségletére ezután évről-évre ilynemű ösztön-
díjat hirdet azok részére, akik a r ra rászorultak, de 
egyben lelkes munká jukka l erre érdemet is szereztek. 
Budapest, 1934 január hó. A Kalász Rt. igazgatósága. 

Pályázat a Debreceni Egyetemi Tisza István Inter-
nátusba az 1933—34. tanév Il ik felére szóló fel-
vételre. A Tisza-internátusban 113 hallgató helyezhető 
el. Az internátus tagjai a Mensa Académicán való étke-
zésre kötelesek, ahol az ebéd-vacsora díja havi 29 
pengő, csak ebéd 20 pengő. Vagyontalan, kiváló elő-
menetelt és kifogástalan magaviseletet tanúsító hall-
gatók a Mensán féldíjas (havi 15 pengő) ebéd-vacsora 
vagy félebéd (havi 10 pengő) kedvezményt nyerhetnek, 
ha az illetők ezért a Debreceni Egyetemi Diákjóléti 
Bizottsághoz címzett, szabályszerű kéréssel 1934 január 
22-ig folyamodnak. A diákasztali kérésben feltüntetendő 
az, hogy a folyamodó félebéd-vacsora, vagy csak fél-
ebéd-kedvezményt kér. A Tisza-Internátus 1933/34 II-ik 
félévi díja (februártól június 30-ig) 75 pengő, mely 
havi részletekben is fizethető. Ehhez a díjhoz jár fél-
évenként 15 pengő felvételi díj, mely összeg a február 
havi lakásdíjjal együtt fizetendő. A díjért lakás, fűtés, 
világítás, ágynemű mosása és reggeli jár. A Tisza-
Internátusban csak szorgalmas, jó előmenetelt tanú-
sító, a debreceni egyetemre beiratkozott és tanulmá-
nyait rendes időben végző egyetemi hallgatók vehetők 
fel. A Debreceni Egyetemi Diákjóléti Bizottsághoz cím-
zett felvételi kérések 1934 január 22-ig a Diákjóléti Bi-
zottság irodájába (Egyetemi Központi épület) adhatók 
be. A kérést erre a célra szolgáló nyomtatvány kitöl-
tésével és aláírásával kell beadni. Nyomtatványt a 
Diákjóléti Bizottság irodája díjtalanul, válaszbélyeg 
beküldése esetén postán küld. 
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Pályázat a Debreceni Horthy Miklósné Egyetemi Leány-
kollégiumba az 1933/34. tanév II. felére szóló felvételre. 
Az Egyetemi Leánykollégium 50—52 egyetemi hallgató-
nőnek nyújt otthont. A kollégium Il-ik félévi díja 
(február 1-től június 30-ig) 75 pengő, mely havi 15 
pengő részletekben is fizethető. Ehhez a díjhoz jár 
félévenként 15 pengő felvételi díj . Ezért a dí jér t jár 
lakás, fűtés, világítás, ágynemű mosatás és reggeli, 
továbbá német- és francia-nyelvoktatás. Az Egyetemi 
Leánykollégiumba csak a debreceni egyetemre be-
iratkozott és tanulmányait rendes időben végző egye-
temi hallgatónők vehetők fel. A Debreceni Egyetemi 
Diákjóléti Bizottsághoz címzett felvételi kérések 1934 
január 22-ig a Diákjóléti Bizottság irodájába (Egye-
temi központi épület) adhatók be. A kérést e célra 
szolgáló nyomtatvány kitöltésével és aláírásával kell 
beadni. Nyomtatványt díjtalanul, válaszbélyeg bekül-
dése esetén, postán küld. A kollégisták az épület alag-
sorában elhelyezett Mensa Académicán való étkezésre 
vannak kötelezve, ahol az ebéd-vacsora díja havi 29 
pengő. Vagyontalan, kiváló előmenetelt és kifogástalan 
magaviseletet tanúsító hallgatónők a Mensán féldíjas 
(havi 15 pengő) ebéd-vacsora-, vagy félebéd- (havi 10 
pengő) kedvezményt nyerhetnek, ha azért a Debreceni 
Diákjóléti Bizottsághoz címzett, szabályszerű nyomtat-
ványon 1934 január 22-ig folyamodnak. A diákasztali 
kérésben kitüntetendő az, hogy a folyamodó félebéd-
vacsora-, vagy csak félebéd-kedvezményt kér. 

H I V A T A L O S R É S Z 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
3900/933. ein. sz. rendelete a közszolgálati alkal-
mazottak arcképes igazolványainak névmagya-

rosítás esetén való kicserélése tárgyában. 

I. 
Valamennyi alárendelt hatóságnak, hivatalnak, 

intézetnek és intézménynek. 
Közszolgálati akalmazottak névmagyarosítá-

sával kapcsolatban, ezen alkalmazottak arcképes 
igazolványaira vonatkozó utasítás 5. pont jában 
foglalt intézkedéstől eltérőleg megengedtetett, 
hogy nevezettek és családtagjaik igazolványai 
az általános érvényesítési határidőn túl is, 1934. 
évben egyszeres, vagyis 2 P kiállítási illeték 
mellett kicseréltessenek. 

Ez a kedvezmény azonban csak azokra az al-
kalmazottakra vonatkozik, akik a névmagyaro-
sításra vonatkozó kérvényüket 1934. évi április 
hó 30-ig benyújtották és ezt a körülményt a 
fent i időponton túl történő kicserélés esetében 
felsőbbségük által igazoltatják. 

iA folyó évre érvényesített régi arcképes iga-
zolvány a beadványhoz csatolandó. 

II . 
A főtisztelendő egyházi főhatóságoknak. 

A közszolgálati alkalmazottak arcképes iga-
zolványainak névmagyarosítás esetén való ki-
cserélése tárgyában kiadott rendeletemet szíves 
tudomás és további el járás végett van szeren-
csém tisztelettel közölni. 

Budapest, 1933. évi december hó 23-án. 

óvónői kinevezés. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter Erőss-

né Csánky Olga nagykereki, Bobik Erzsébet 
pilisszentléleki, Salamon Mária szegedi, Szrenka 
Erzsébet tótkomlósi, Auer A. Mária soroksári^ 
Gálik I lona tompái és Papp I rén dombiratosi 
helyettes óvónőket állami segédóvónőkké ki-
nevezte. 

Könyvajánlás. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
35.515/933. V. a.—1. sz. rendeletével a Mezey Fe-
renc, í ró Lajosné és Rosta Irén szerkesztésében 
megjelent „Vezérkönyv a nevelő testgyakorlás 
tanításához az osztályteremben" c. művet a kö-
zépiskolák, tanító(nő)képző intézetek és polgári 
iskolák tanári könyvtára számára beszerzésre 
ajánlotta. A könyv a szerzők kiadásában jelent 
meg (Budapest, II., Ervin-utca 3., II.). Alakja: 
kis nyolcadrét. Ára : 2 P 50 ülér. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
26.684/933. III . sz. rendeletével dr. Lázár Bélar 
Mányoki Ádám élete és művészete című köny-
vét a fiú- és leányközépiskolák, tanító (nő)-
képző-intézetek, felsőkereskedelmi és polgári 
iskolák tanári könyvtárai számára beszerzésre 
ajánlot ta . A könyvet a Légrádi Testvérek mű-
intézet adta ki, Budapesten, 1933-ban. Alakja 
4°, á ra 15 P. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
33.946/933. V. a. 1. sz. rendeletével Csókássy 
Is tván: A mű és alkotója című könyvét a kö-
zépiskolák, tanító(nő)képző-intézetek, kereske-
delmi és polgári iskolák tanári könyvtárai szá-
mára beszerzésre ajánlotta. A könyvet a Hor-
nyánszky Viktor r.-t. könyvnyomda adta ki 
Budapesten, 1933-ban, alakja 4°, á r a 15 P. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
A kultúrfölény és a jellemnevelés. — Németh Sándor: A fo-
galmazási készség fejlesztésének feltételei. — Günther Jo-
lán: Szebb és tartalmasabb életet! — Sugár Béla: Aa 
ügyes és ügyetlen gyermekek. — Dr. v. Barnabás István: 
A tudás öt új mécsese a göcseji tanyák téli éjszakájá-
ban. — Gyakorlati pedagógia. Gyarmathy Aurél: A köz-
lekedőedények. — Hazai és külföldi tanügyi lapokból. 
A gyermek írásának értelmezése. — A félénk gyermek. — 
Őrizzük meg energiánkat iskolánk javára! — Tudomány, 
irodalom, művészet. — Kmetykó János: A népiskolai test-
neve!és vezérkönyve. — Külföldi irodalom. — Külföldi 
szemle. — Egyesületi élet. — Hírek. Kitüntetett székes-
fővárosi igazgatók. — Hivatalos rész. — Pályázatok. — 

Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DEOZDY GYULA főszerkeezt». 
Segédszerkesztő: Dr. LöRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda Bpest, Múzeum-korút 
A kiadásért felelős: CZAKÓ ELEMÉR. 
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KIADÓHIVATALI K Ö Z L E M É N Y E K 

HÁTRALÉKOS előfizetőinket értesítjük, hogy tarto-
lásuk rendezése elkerülhetetlenné vált. Sokáig türelemmel 
Toltunk a hátralékosok iránt, tekintettel a súlyos gazda-
lági helyzetre, azonban e kérdést okvetlenül rendeznünk 
kell, mert további haladékot nem adhatunk. 

Nagyon kérjük ennélfogva a hátralékosokat, ne hozza-
lak bennünket abba a helyzetbe, hogy kénytelenek le-
gyünk a körülményes hivatalos eljárásra, hanem segítse-
nek abban, hogy pontos befizetéssel lehetővé tegyék ne-
künk a lap haladéktalan továbbítását. 

Aki nem intézi el hátralékos tartozását, azzal szemben 
kénytelenek leszünk behajtási eljáráshoz folyamodni. 

S. I. Kaposszerdahely. Szenna. Igen örülünk annak, 
hogy ilyen szeretettel karolja fel a nép tanításának 
ügyét. Nem elég, hogy hivatalos óráiban foglalkozik az 
iskolásgyermekekkel, hanem szabad óráit szeretné oda-
adni arra, hogy a népet előre vigye azon az úton, amely 
»z egyedül helyes és egyedül járható. A példával való 
tanításnak van a legnemesebb hatása és így jó gondolat-
nak tartjuk Nagyságod részéről a Vitéz Lászlóval való 
foglalkozást. Sok szeretetet, találékonyságot vihet bele a 
munkájába, amellyel fel lehet frissíteni ezt a valaha vi-
rágzó s most újra fellendülő módját a tanítva-szórakozta-
tásnak. A kérdésre kimerítően válaszol a szerkesztőség. 

P Á L Y Á Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 23-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétküldhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

SZENTPÉTERŰR római katholikus iskolájának IV. sz. 
tanítónői állására január 25-ike határidővel pályázat hir-
dettetik. Helyi jelölt van. Plébániahivatal, Szentpéterúr 
(Zala m.). (25) 

OSTFFYASSZONYFA evangélikus egyházközsége pá-
lyázatot hirdet az osztálytanítói állásra. Javadalom: a 
kezdőilletmény 50%-a az iskolafenntartótól, a többi ál-
lamsegély. Csak férfitanítók pályázzanak. Pályázati határ-
idő : február 5. Okmányolt és válaszbélyeggel felszerelt 
folyamodások az ostffyasszonyfai evangélikus lelkészi hi-
vatal címére küldendők. 

VAJSZL6 református iskolaszéke pályázatot hirdet 
egytanerős kántortanítói állásra. Helyi javadalom 63 ér-
tékegység, többi államsegély. Kellően felszerelt pályázati, 
válaszbélyeges kérvények 1934 március l-ig adandók be. 
Állás szeptember lTfti foglalandó el. Pályázók kántori 
próbára március l-ig, vasárnapokon, önköltségükön meg-
jelenhetnek. Iskolaszék. (17) 

NÉMETFALU (u. p. Salomvár, Zala megye) községi 
iskolaszéke a lemondás folytán megüresedett községi elemi 
iskolai tanítói állásra 21 napos határidővel pályázatot 
hirdet. Az állás helyi javadalma 2 értékegység, 10% és 
megfelelő lakás, mely államsegéllyel egészíttetik ki. Az elő-
írt képesítést, községi illetőséget és az esetleges korábbi 
működést igazoló eredeti vagy kir. közjegyző által hitele-
sített másolatú okmányokkal felszerelt kérvény határ-
időig az iskolaszék címére küldendő be. Az állás csak a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr engedélyével töl-
tetik be véglegesen, ellenkező esetben az állásra a tanév 
végéig helyettes tanító alkalmaztatik. Az állásra római 
katholikus vallású, mindkét nembeli tanítók pályázhat-
nak. Férfitanítók előnyben részesülnek. Hittantanítás kö-

Méghosszú a t é l . . . . 

Leltári árusításunk tartama alatt 
kitűnő alkalom nyílik a még 

hiányzó téli áruk 
beszerzésére. Remek női és férfi 
télikabátok, kötött kabátok és 
pulloverek, divatosak, nagyon 

olcsón 

REFORM 
R U H Á Z A T I RT 
V, VILMOS C S Á S Z Á R . Ü T 5 

Vidékre 
választékot 
küldünk. 

Kedvező 
fizetési 
feltételek! 

telező és a tanév folyamán a gyermekeknek és felnőt-
teknek együttesen vasár- és ünnepnapokon délutánonkint 
az iskolában litánia tartandó. Németfalu, 1934 január 9. 
Iskolszéki elnökség. (29) 

RAKACASZENDI (Borsod megye) római katholikus 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom 7 kat. 
hold szántóföld, 2 köböl búza, 6 köböl rozs, 3 bécsi öl 
hasábfa. 5% kezdő tanítói fizetés, törvényes lakbér, többi 
államsegély. Csak római katholikus tanító pályázhat. 
Katonai viszonylat igazolandó. Pályázati határidő hirde-
tés megjelenésétől számított 10 nap. Választás napjáig 
hirdetés megjelenéstől községben megjelenés, korteskedés 
kizáró ok. Kérvények válaszbélyeggel küldendők: Plébá-
niahivatal, Tornaszentjakab. Abaúj megye. (30) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség n e m vállal fe le lősséget . 

M agyarság Néprajza, magyar lelki élet, 
Magyar reménységünk ettől újra éled. 

OKLEVELES tanítónő állást keres. H. G. tanítónő, 
Gyanó. (26) 

Rieger Ottó orgonagyár J 
Budapest X, Szigligeti=ntca 29. tera 
(Rákosfalva.) Telefonszám: %—3—45. r J f j f \ 

Új orgonákat, 
homlokzatsípok készítését, min* 
dennemű orgonajavításokat mér-
sékelt áron, szakszerűen elvállal. 
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CSERÉLNE Borsodból református kántortanító tanító-
val. Fizetés 49 értékegység, mind befolyik. Mellékes van, 
családtagnál postaügynökség. Hasonló előnyben. „Tisza-
menti" jeligére kiadóban. (21) 

HELYETTESÍTÉST vagy házitanítónői állást vállal 
Unghváry Vilma református tanítónő, Nagykörös. (22) 

Olvasóink figyelmébe ajánljuk az 

O P E R A Z O N G O R A T E R M E T , 
hol tanítók ELŐLEG N É L K Ü L a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrendű Z O N G O R Á K A T , P 1 A N I N Ó K A T . 

B u d a p e s t V I I , K l a u z á l - u t c a 3 5 . s z . 

JÓ helyemet családi okból sürgősen elcserélném anyagi 
áldozattal is, tanítóval vagy tanítónővel. Jelige: „Iskola-
székem beleegyezik". (23) 

HARMÓNIUMOT, használtat vennék. Mesterházy Ka-
rolin, Körmend. (350) 

CSERÉLNE vezető állami tanító, római katholikus 
(filiális) kántorságból, háromtanerős iskolától. Jövedelme: 
lakbér, gyönyörű lakás, négy hold föld, 1000 pengő pár-
bér, tűzifa, stóla, sok mellékes. Állami tanítók (nők) 
„Tavaszra" jeligére írjanak a kiadóba. (28) 

ÓRA, ÉKSZER VÁSÁRLÁSNÁL, JAVÍTÁSNÁL for-
duljon bizalommal T6TH óráshoz, Szeged, Kölcsey-utca 70. 
Árjegyzék ingyen. Eladás részletfizetésre is. Számtalan 
elismerőlevél. 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest I I , Török-utca 8. (A budai Margit-híd-
főtől a második utca jobbra.) 

M agyarság Néprajza ősi kincset kutat, 
Magyarabb magyarnak készíti az utat. 

OKLEVELES tanítónő állást keres. H. G. tanítónő. 
Gyanó. (26) 

D Ö R E N H E N R I K ES T Á R S A 
iskolabútor-gyára. BpestVI, Dévényi.út 2 0 . 2 2 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Telefon: 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve. 

A kisebbségi elemi népiskolai német» 
nyelvű tankönyvek 
evangélikus változatainak 
kiszolgáltatása jan.6-tól kezdődően a 

K I R Á L Y I M A G Y A R 
EGYETEMI N Y O M D A 

kiadóhivatalában történik. 

SKérjük 
mindazon evangélikus iskolák Igaz* 
gatóságait, amelyek közvetlen rende* 
lésre jogosultak, hogy nb. megrende* 
léseiket ezentúl a kisebbségi elemi 
népiskolai tankönyvek evang. váltó* 
zatú kiadásaira is közvetlenül a 

KIR. MAGY. EGYETEMI N Y O M D A 
kiadóhivatalához szíveskedjenek be* 
küldeni, ahol a könyvet a kultusz* 
minisztérium által megállapított ár* 
kedvezménnyel szolgáltatják ki. 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII, Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak, Mendölnél. 

ÁLLAMI tanító cserélne Nyíregyházától 11 km-re lev6 
Kótaj községből, kilenctanerős iskolából Dunántúlra vagy 
Pest környékére hasonló helyre. Posta, vasút helyben. 
Levelek „Nyíregyháza mellett" jeligére a kiadóhivatalba 
küldendők. (27) 

CSERÉLNE római katholikus kántortanító felekezeti 
iskolától, községi nem kántorral, esetleg államival. Leve-
lek „Kántor" jeligére a kiadóhivatalba küldendők. (18) 

VENNÉK kétmanuálos, pedálos, jókarban levő harmó-
niumot. Értesítést kér: Márkus Sándor református kántor-
tanító, Hetes (Somogy megye). (19) 

CSERÉLNE Pestszentlőrincről állami tanítónő vidékre. 
Levelek Budapest—Tisztviselő-telep, Héderváry-u. 9. ez. 
alá, özv. Flaschner Jánosné nevére küldhetők. (20) 

Jól és olcsón akar Ön vásárolni? 
Divatosan akar Ön tetőtől talpig felöltözködni ? 

bekL°oíy1óibeevYit k i r a k a t i k é s z p é n z á r o n n y ú j t o t t 
f o l y ó s z á m l a h i t e l t a 

HAVAS Á R U H Á Z B A N 
Kérjen árjegyzéket! B U D A P E S T IV. CALVI N?TÉR 1. 
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Könyvbarátok Kis Könyvei 
nemcsak az ifjúságé, hanem a lélekben ifjú felnőttekéi 

Eddig megjelent kötetek: 

Velősy Elek: 
Miska 

Hankó Béla: 
Vízen és vízparton 

Tamás István: 
Szabadkai diákok 

Szentgyörgyi Sándor: 
Vihar Buda felett 

Tamás István: 
Szegedi pedellus 

Illusztráció 
a ,,Testvérke naplójáéiból. 

Szondy György: Testvérke naplója 
Ifjúsági regény abból az időből , amidőn hol land családok sok kis 
magyar gyermeket láttak vendégül. Finom művészettel, kedvesen 
bonyolítja a mese szálait s mutatja be Hollandiát és Jávát. Tele van 
oktató tendenciával anélkül, hogy az elevensége, gördülékenysége 
rovására menne. Szórakoztat, oktat, nemesít, az olvasó nem tudja 
letenni a könyvet a kezéből. Ára 3 pengő 80 fillér. Kapható a 

Kir.Magy. Egyetemi Nyomda Könyvesboltjában, Budapest 

VEZÉRKÖNYV 
RÉSZLETFIZETÉSRE! 

A m. kir. vallás» és közoktatásügyi 
miniszter megbízásából kiadott 

NÉPISKOLAI 
EGYSÉGES 
VEZÉRKÖNYVEK 

megszerezhetők részletfizetésre. 
Legalább 20 pengőt kitevő rendelés 
esetén. A megrendelő 10 havi ked* 
vezményes részletfizetésben részesül. 

A sorozat eddig megjelent kötetei: 

L Molnár Oszkár: A tanítási mód- P 
szer történeti fejlődése. Quint Jó-
zsef előszavával 3-— 

2. Fodor Ferenc: A magyar elemi 
népiskolai földrajzi oktatás 4-— 

3. Quint—Stelly—Stolmár: A termé-
szeti és gazdasági ismeretek ta-
ní tása a III—IV. oszt 6-40 

4. Quint—Drozdy: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok az I. osztályban.. 9-20 

5. Háros—Körösi: A magyar fogal-
mazás vezérkönyve 4-40 

7. Berwaldszky—Tscheik: A rajzok-
tatás vezérkönyve, Drozdy Gyula 
előszavával 16-— 

8. Drozdy Gyida: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a I I I . osztályban 10-— 

9. Drozdy Gyula: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a IV. osztályban 8-— 

10. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a II. oszt. 3-20 

11. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a III . oszt. 4-50 

K I R Á L Y I M A G Y A R E G Y E T E M I N Y O M D A 
B U D A P E S T VIII, M Ú Z E U M s K Ö R Ű T 6. SZÁM 
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ORGONA-HARMÓNIUMOK Évtizedek óta 
közismert legjobb 

ház-, da'drdák., I sko í ik- és különösen templomoknak. 
Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmóniumsraktár 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margitíhídfőtől a második utca jobbra . 

Fizetéskedvezmény. Sürgönyeim : „Harmonhörl". Telefonszám: 51-6 -52 

Legolcsóbb bevásárlási forrás. 
Fizetési kedvezmény 

E H A L L „ 
ANDRÁSSY.ÚT 15. SZÁM 

- - i — T. 

Harmóniumot , zongorát , hangszer t 
ne vásároljon, amíg nem látta árjegyzékemet. 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

R E M É N Y I N É L S ä Ä s f - S ; 
A Zeneművészeti Főiskola szállítója. 

Kérje l e g ú j a b b 3 2 . sz . á r j e g y z é k e m e t . 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
L U K Á C S BÚTOR Á R U H Á Z 

Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek. 
Budapest VII, Dohány utca 30. Telefon: 4 1 - 9 - 0 4 . 

Hirdetéseket felvesz a 

KIADÓHIVATAL 
Budapest VIII, Múzeum=körút 6. 

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii 

B A R A K O V I T S J Á N O S 
m ü o r g o n a é p i t ö 
Rákospalota, Pázmány-út 72 . 

Ű J O R G O N Á T 
á t é p í t é s t , h o m l o k z a t i s í p o k a t , 
m i n d e n n e m ű jav í tás t a lec;-
m é r s é k e l t e b b á ron vál la l . 

K I F É N Y E S E D E T T 
ruháit egy évi jót. T^t T 7 K T / ^ , V ' P i ' ' P T I S Z T l T Ó 

állással fényteleníti Í V 1 L 1 \ V ^ I V Vidékre is Sláilit. 

B U D A P E S T II, Z S I G M O N D , U T C A 18. S Z Á M . 

SZLEZÁK LÁSZLÓ H A R A N G . E S  
É R C Ö N T O D E 

(BudapesUbelvárosi föplébánia=templom részére készített 2400 kg*os 
,,Polgármestet*harang'1, melyet 1928 november 25eén szentelt fel 

dr. Serédi Jusztinián bíbornok hercegprímás úr.) 

A budapesti Bazilika 7945 kg-os új harangja gyáramban készült. 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, az 1921. és 1923. 
évi vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézmű. 
ipari tárlaton kormánydíszoklevéllel, az 1927. és 1928. évi budapesti, 
székesfehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon nigy arany-
éremmel, az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — 

Számos egyházi elismerólevél I 
Költségvetéssel díjmentesen szolgál 1 Előnyös fizetési feltételek 1 

Harangi 
(elszerelés 

Harangláb: 
gyár 

Magyar» 
ország 
arany« 
koszorús 
mestere 

BUDAPEST 
VI, Frangepán 

utca 77. 
Telefon: 
91-3-53 

ao.070. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. Budapest VIII , Miizeum-körút 5. szám. — (F.: Czakó Elemér dr.) 
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Néptanítók Lapja 
N É P M Ű V E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó 

C Z E R K E S Z T Ő S É G : B u d a p e s t , V., Hold-utca i6. (Magyar 
^királyi vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Telefon: 26-8-18. 

1 7 " I A D Ó r i I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 
VIII . ker., Múzeum-körút 6. szám. Gólyavár. Telefon: 46-1-45. 

T ^ É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

I^L-ÖFIZETÉS egész évre 9-60 P, negyedévre 2*40 P. Egyes szám 
ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

820—4—106/1930. VIII . d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési díj az 
állami-, községi-, társulati-, magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37A73- számú csekkszámlájára. 

I_J IR D E T É S hivatalos pályázai 
10fill., magánhirdetés 14 fillér 

szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P. V« oldal 85 P, V* oldal 50 P 
l /8 oldal 30 P. A hirdetési díjak a 

1 kiadóhivatal címére előre fizetendők 

A NEVELŐ HARCA A HAJLAMOKKAL. 
Sokszor hall juk, hogy a helytelen cselekede-
tekért, az elkövetett bűnökért, az iskolát, a ne-
velést okolják. Ez azért van, mert sokan azt 
hiszik, hogy a neveléssel mindent el lehet érni 
s az iskola azzá, olyanná formálhat ja a gyer-
meket, amilyenné akar ja . Ezt a felfogást több 
pedagógiai klasszikus is osztotta. Gondoljunk 
csak Sokrates korára, Locke, Kant, Rosseau 
elméleteire. Ezek felfogása is az, hogy a neve-
lés mindent megtehet, mer t a gyermek lelke 
születésekor tiszta és üres, csírája sincs benne 
semmi jónak, sen mi rossznak. 

Nincs és nem is lehet pedagógus, aki kétségbe 
vonná a nevelés lehetőségeit, de abban a boldog 
hitben sem r ingathat juk magunkat, hogy a ne-
velés révén mindent elérhetünk. Micsoda ideá-
lis helyzet volna az, ha ezt az iskola megtehetné! 
Akkor helytelen cselekedet, bűn, rossz ember 
nem is volna a világon. 

Ma már tisztában vagyunk azzal, hogy a ne-
velésnek igenis vannak lehetőségei és határai 
s hogy meg kell elégednünk azzal, hogy az ideá-
lis embertípus kialakítására teljes erőnkből tö-
rekszünk, miközben a káros hatásokat elhárít-
juk, kedvező hatásokkal minél erőteljesebben 
ellensúlyozzuk, a kedvezőtlen haj lamokat hát-
térbe szorítjuk, a kedvezőeket pedig tápláljuk, 
i rányít juk. Ezzel elérhetünk annyit, hogy ne-
veltünk erkölcsileg jó, értelmileg fejlett ember 
lesz, de abban a hitben nem r ingat ta that juk 
magunkat, hogy a külső hatásoknak s a vele-
született haj lamoknak minden körülmények 
között s egész életében ellen tud majd állni. 
Hiszen az ember nevelése nem lehet iskolákhoz, 
évekhez kötve. A nevelés, az önnevelés addig 
tart, ameddig az élet hatásai . 

Az erkölcsi, értelmi és akarati nevelés ked-
vező és gátló körülményei bizonyos fokig szü-
letésünktől, környezetünktől vannak meghatá-
rozva. Az eredendő bűnnek, de az eredendő er-
kölcsiségnek is megvan a csírája az újszülött 
csecsemőben. Csupán az a kérdés, hogy milyen 
ta la j ra talál, hogy fejlődhessék. Kétségtelen, 
hogy a lelki betegségek lehetnek örököltek is, 
de hogy azok kifejlődhessenek, annak nagy ré-

sze van a nevelés hiányában. A nevelés hatá-
sát, fontosságát nem dönti meg a biológia 
tudománya sem, mely az élőlények legrejtet-
teb zugába is bevilágít s amely az átöröklés 
bizonyos törvényeihez is elvezet. Ámde a bioló-
giának ezeket a törvényszerűségeit sem fogad-
ha t juk el teljesen, márcsak a biológia más terü-
letéről vett megállapítások alapján sem, amely 
azt mondja, hogy az alkalmazkodásnak és válto-
zékonyságnak az élet átalakulásában, fejlődésé-
ben éppen olyan fontos szerepe van, mint az 
átöröklésnek. Azt is tudjuk, hogy a biológia 
tanítása szerint a módosuláshoz, átalakuláshoz 
bizonyos elemekre van szükség, amelyek a vele-
született és meglevő adottságokat befolyásol-
ják, megváltoztatják. Vegyük például a vad-
almafát , amely beavatkozás nélkül ősi alap-
tulajdonságait megtar t ja . A földre pottyant 
vadalma magvából ugyanolyan vadalmafa fej-
lődik, mint az elődje volt, de csak akkor, ha a 
változásokra késztető erők fejlődés közben nem 
működnek körülötte. Ezeknek a változástokozó 
erőknek azonban nem kell valami nagynak, 
természetfelettinek és titkosnak lenniök. Elég 
valami véletlen körülmény, amely a csemete 
talaját megváltoztatja, vagy kedvező, esetleg 
kedvezőtlen időjárás, esetleg virágnyílás idején 
bogár-csatangolás, s a gyümölcs alakjában, ízé-
ben, színében máris van némi változás. Lám, 
a külső tényezők hatása befolyásolja a vele-
született hajlamot s a fejlődést, s változásokat 
okoz. Tehát az átöröklés tana a természetben 
sem valami megrögzített valami. Hátha még 
az ember is beleavatkozik a vadalma fejlődé-
sébe s nemesítéssel, táplálékadással, gondozás-
sal, ápolással olyan kedvező változásokat kény-
szerít a fára, hogy az a legnemesebb gyümöl-
csöt fogja teremni. S ha a fánál az átöröklés 
tana ennyire mozgékony és bizonytalan, éppen 
csak az embernevelésnél lenne ez megdönthetet-
l e n ! . . . Annyi bizonyos, hogy az átöröklött haj-
lamok is állíthatnak elénk olyan akadályokat, 
amelyek a nevelésnek határát szabják. A nevelő 
azonban előre nem lá tha t ja azt a határt , tehát 
megsem állíthatja az a tudat, hogy: eddig és 

EGYETEMI 
SZEGE 

folyóir; 
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ne tovább, mert itt már átöröklésről van szó. 
Könnyelműség volna az átöröklésből származó 
akadályoknál egyszerűen megállnunk és azok 
leküzdésére semmit wem tennünk, mert hiszen 
ott van a változékonyság (varietas) törvénye, 
melyek megfelelő eszközökkel való alkalmazása 
átsegíthet még az átöröklésből, veleszületett 
hajlamokból származó akadályokon is. 

A szó nemes értelmében vett embert nem le-
het a természet puszta pioduktumának tekin-
teni, mert ez annál .sokkal töl.b. Isten legneme-
sebb teremtménye, amelynek a lélek adja meg 
azt a tartalmat, amely őt minden teremtmény 
iölé helyezi. Az állat és a növény minden élet-
megnyilvánulása azt mutat ja , hogy tisztán ön-
magáért és fa jának fenntartásáért küzd s ez az 
ő végcélja. Az ember azonban az ön- és faj-
fenntartás ösztöne fölé tud emelkedni s ezektől 
tartózkodni is tud, ha a magasabb célok azt 
kívánják. Sok mindenről le tud mondani azért, 
hogy felemelkedhessék a r ra a magaslatra, amely 
őt emberré, a Teremtő képmásává teszi. Éppen 
azért a nevelésre vonatkozó biológiai példáz-
gatások jók, helyesek a dolgok megértéséhez, 
de a nevelőnek ezek mellett a lélekre, az em-
berre, mint a teremtés koronájára is kell gon-
dolnia1? Nem szabad elfelednünk, hogy emberek 
vagyunk, embereket nevelünk s abban külön-
bözünk minden más teremtménytől, hogy a ve-
lünk született ha j lamokat hatalmunkban tud-
juk tartani, illetve nevelés által hatalmunkba 
kerülhetnek, amelyeket mi szabályozhatunk, 
kormányozhatunk. Éppen azért azt tekintsük a 
nevelés egyik céljának, hogy az, akit nevelünk, 
szabályozni t ud j a haj lamai t a szerint az erköl 
esi tartalmak szerint, amit lelkébe elhintettünk. 
A hajlamok kormányrúdja , szabályozója min-
dig- az embert emberré tevő erkölcsi felfogás 
legyen. Ez tudjon fékezni, ez tudjon indítani 
és egyenes vonalban haladni. Ha a testi örök-
ség kedvezőtlen, azt gyógykezeléssel, táplálko-
zásssal, alakítással, célszerű életfolyással helyre 
tud juk hozni. Éppen úgy helyrehozhatjuk a 
kedvezőtlen lelki örökséget is neveléssel, taní-
tással. 

Hogy az átöröklésből származó kedvezőtlen 
hajlamok a cselekvéseket ne befolyásolhassák, 
a r ra egyetlen mód a nevelés. I t t azonban nem 
szabad csupán az iskolai nevelésre gondolnunk, 
mert vannak még más nevelési tényezők is, 
amelyek ebben segítségünkre lehetnek és segít-
ségünkre is jönnek. Ezek a tényezők a család, 
az egyházak, az egyesületek, az olvasmányok, 
a kedvező természeti és társadalmi környezet 
stb. stb. Ezek mind, mind hatással vannak a 
gyermek és az i f j ú lelkére. Habár ezek a ha-
tások a léleknek valamelyik zugában, a tudat 
alatt rejtőznek el, mégis megjelennek mind-
annyiszor, valahányszor szükség van rájuk. 

A nevelő azonban nem elégedhetik meg tisz-
tán azzal, hogy tudomásul veszi ezeknek a ked-
vező hatásoknak forrásait, hanem neki magá-
nak is i rányítania kell azokat a körülménye-
ket, amelyektől a kedvező hatásokat vár ja . Szá-
molnia kell tehát azzal, hogy hol s mennyiben 
áll ez módjában. E r r e bőséges alkalom kínál-
kozik, ha számontartja, hogy a gyermekek ele-

get tesznek-e vallási kötelezettségeiknek, ha a 
szülőkkel a gyermek neveléséről beszélget, ha 
olvasmányaiknak megválogatását irányítja, ha 
társaságuk megválogatásában segítségükre van, 
ha a természet szépségeire figyelmüket ráirá-
nyí t ja , ha rávezeti őket annak helyes szemléle-
tére stb. 

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt 
sem, hogy habár a nevelés a jelenben folyik, 
mégis a jövőnek szól. S ha itt az átöröklés ta-
ná ra gondolunk, akkor annak az az elijesztő 
képe, amit sokan hangoztatni szeretnek, szinte 
kedvezővé válik. Miér t? . . . Azért, mert az a 
nemzedék, amelyet nevelünk, bármilyen kedve-
zőtlen körülmények között is, mégiscsak vala-
micskével jobb lesz, amennyiben az átöröklött 
kedvezőtlen hatások, a nevelés következtében 
veszítenek erejükből. A következő nemzedékben 
ezek az öröklött hajlamok m á r halványabban 
jelennek meg, az a nemzedék tehát már köny-
nyebben lesz nevelhető, az utána való nemze-
dékben pedig a kedvezőtlen hajlamok cs í rá ja 
már alig-alig lesz meg s végül a jó tulajdonsá-
gok jutnak uralomra. 

Könnyű lenne, ha a nevelés eredménye ilyen 
egyenes vonalban haladhatna. Amint azonban 
a történelem bizonyítja, ezen az egyenes vona-
lon való haladás lehetetlen. Miért? . . . Azért, 
mert sok-sok, koronként felvetődő körülmény 
ezt az egyenes vonalat megváltoztatja. Az egyes 
korokban felvetődnek olyan nem kívánatos gon-
dolatok, eszmék, világnézetek, ezek alapján di-
vatos szokások, különös életmódok, amelyek 
nyomot hagynak a lélekben és ha nem jönnek 
kellő ellenhatások, átöröklés folytán a követ-
kező nemzedékben is jelentkeznek s a nevelés 
folyamatát az egyenes úttól letéríthetik. Állan-
dóan folyik tehát az életben a küzdelem, mely-
ben az egyik fél mindig a nevelés, amelynek 
célja az örökértékű eszmények felé való törek-
vés. Ez a harc akkor dől el, lia majd a nevelés 
eszközeinek hatása hosszú ideig felülkerekedik 
a kívülről jövő kedvezőtlen hatásokon, melyek-
nek még csíráját is kiirt ja. De micsoda opti-
mizmus kell annak elképzeléséhez, hogy ez va-
laha is bekövetkezzék! Az életben a jó és a 
rossz közötti ha rc örök. A nevelés van hivatva 
ar ra , hogy ebben a harcban résztvegyen s ne 
lankadjon, ne csüggedjen, nehogy a rossz azok 
fölé az erkölcsök fölé kerüljön, amelyek az em-
bert emberré teszik. A magasságban az Isten-
től származó s az ember rendeltetésére vonat-
kozó törvények állanak, amelyek azt az ideális, 
boldog életet jelentik, amelyre minden ember-
nek törekednie kell. És ebben a törekvésben 
segíti őt elő valamennyi nevelési tényező, fő-
ként a szülői ház, a nevelő, a tanító. 

H a az átöröklésről és a nevelés harcáról be-
szélünk, nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy 
átörökölni nemcsak kedvező, hanem kedvezőt-
len haj lamokat is lehet. Ezekkel szemben a ne-
velő feladata az, hogy a lélekben meglevő ked-
vező csírákat felismerje, élesztgesse s tovább 
fejlessze. Ezeket a szunnyadó hajlamokat a 
kívülről jövő ellenkező hatások teljesen cl is 
a l ta that ják. Éppen azért a nevelőnek éber figye-
lemmel kell őrködnie arra, hogy ezeket a ked-
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vező hajlamokat folyton ápolgassa, ébren tartsa. 
Ennek egyetlen módja az, liogy állandóan gon-
doskodjék arról, hogy ezeknek a kedvező haj la-
moknak meglegyen a kellő táplálékuk. Alkalom 
és alkalom, minél többször a kedvező hajlamok-
nak megfelelő cselekedetekre. Ez az egyetlen 
eszköz a meglevő kedvező haj lamok tovább-
fejlesztésére. 

Nevelés szinte el sem képzelhető anélkül, bogy 
ne tudjuk, miféle hajlamok vannak meg an-
nak lelkében, akit nevelni akarunk. S ez nem-
csak az erkölcsi, hanem az értelmi neveléssel 
kapcsolatos haj lamokra is vonatkozik. És itt 
van a tömegnevelésnek egyik hátránya, mert 
mikor tömegeket nevelünk, ugyanazt követel-
jük az osztály valamennyi tagjától , mégpedig 
egyenlő mértékben. Tömegtanítás és tömeg-
nevelés közben az, akinek lelkében erősebb 
hajlamok vannak ahhoz, amit megismertetni, 
átéreztetni akarunk, alig-alig fe j t ki valami erőt 
a felfogás, átérzés közben, míg az, akinek lel-
kében a megismerésre, átérzésre nincs meg, 
vagy csak gyengén van meg a hajlam, sokkal 
nagyobb erőt fej t ki munkaközben. Gondoljunk 
csak osztályunkra először az értelmi nevelés- -
sei kapcsolatban. Osztályunkban vannak, akik 
könnyedén s vannak, akik nehezen számolnak. 
Tehát vannak olyanok, akiknek van s vannak, 
akiknek nincs ha j lamuk a számfogalmakkal 
való dolgozáshoz. Tömegtanítás közben egy és 
ugyanazon példát keli megfejtenie valamennyi 
gyermeknek. Így a számtani fogalmak megszer-
zésére könnyen hajlamosak könnyen oldják meg 
a példát, míg a kevésbbé hajlamosak csak ne-
hezen s csak lépésről-lépésre haladva jutnak el 
az eredményhez. így az előbbiek alig-alig fej-
tenek ki valami erőt, míg az utóbbiak a lépés-
ről-lépésre való haladás közben dolgoznak, fej-
lődnek. A hajlamok nevelése szempontjából az 
igazság az volna, ha minden gyermeket olyan 
feladat megoldása felé áll í thatnánk, amely tőle 

minél nagyobb erőkifejtést kíván, azért, mert 
a haj lamok kellően csak erőkifejtés, gyakorlás 
közben fejlődhetnek. Vagy: Sokszor tapasztal-
juk, hogy az érzelmek nevelése közben egy-egy 
megható eset elbeszélése az egyik gyermek sze-
mébe könnyeket csal, míg a másikat teljesen 
hidegen hagy ja . Az utóbbinak tehát sokkal erő-
sebb ha tás ra volna szüksége, hogy az esemény-
nek a nevelésre alkalmas lényegét átérezze, hogy 
annak a lap ján értéket jelentő élmény jelenjék 
meg lelkében. Igaz, hogy ott van az „osztály 
egyénesítése". Tömeget egyénesíteni azonban 
csak r i tkán s nagy pedagógiai érzékkel lehet, 
de teljesen akkor sem. A fejlettebb pedagógiai 
tudomány segítségével azonban már sokat te-
hetünk ebben az i rányban is, főként ha némi 
leszállással, vagy a gyermek lelkéhez alkalmaz-
kodó felemelkedéssel, helyes módszerrel dol-
gozunk. 

Kétségtelen tehát, hogy a meglevő kedvező 
hajlamok fejlesztéséhez s a károsak hát térbe 
szorításához az egyéni nevelés volna a legideá-
lisabb. Az egyéni nevelés lehetősége azonban 
csak igazán kevés embernek adatott meg. Még-
sem lehet azt mondanunk, hogy a tömegnevelés 
mellett nem tehetünk ezen a téren is sokat. Hi-
szen minden ismeretet nyúj tó , értelmet csiszoló 
és érzelmet nemesítő tanítói és nevelői mozza-
nat közben a foglalkozás központjába azokat 
a gyermekeket állíthatjuk, akiknek lelki műve-
léséhez az az anyag', amellyel foglalkozunk, 
éppen szükséges. I t t j u tunk cl ahhoz a gondo-
lathoz, mely azt kívánja, hogy a tanítás, neve-
lés központjában a gyermek álljon. Mégpedig 
nem az általános gyermek, hanem a konkrét 
gyermek. Az, akivel foglalkozunk, akit nevelni 
akarunk. Az anyagot és az átadás módjá t min-
dig annak az egyéniségéhez, meglevő kedvező 
és kedvezőtlen hajlamaihoz kell szabnunk, akit 
nevelünk, mert csak úgy állhat a gyermek a 
nevelés középpontjában. (—y.) 

A K Ö S Z Ö N É S , A Z Ö L T Ö Z K Ö D É S 
É S M E I i Y E S É L E T B E O § Z T Á § A I S E V J E J L É S B E J t f . * 

í r ta : SZ. SOLYMOS BEA. 

J \ . helyes magatar tásra való szoktatásra már a 
népiskola első osztályától kezdve nagy súlyt 
kell helyeznünk. Első teendőnk, hogy helyes 
köszönéshez szoktassuk tanítványainkat. Külö-
nösen kisebb városokban és falvakban sok 
szem kíséri az iskolába járó gyermeket s el-
várják, hogy a tanuló illően köszöntse azokat, 
akiket ez megillet. 

A társas életre való nevelést csak elkezdeni 

* A szerző csupán a városi gyermekekre gondolt, mikor 
cikkét megírta. A felvetett gondolatokkai azonban falun 
működő kartársaink, a falu viszonyainak s az ott meg-
honosodott szokásoknak nevelési szempontból való figye-
lembe vételével foglalkozhatnak. (Szerk.) 

ós folytatni lehet, de abbahagyni sohasem, 
óráról-órára, évről-évre legyen meg a tanító-
nak a maga elé tűzött terve, mely szerint kellő 
fokozattal és következetességgel készíti elő a 
gyermeket a társas életben való érintkezésre. 

A tanulók értelmi fokához mérten magyaráz-
zuk, értessük meg, hogy az élet e lvár ja a he-
lyes érintkezési formát, melynek betartása örö-
met, semmibevevése bánatot, kellemetlenséget 
okozhat. Siker vagy sikertelenség, nyer t vagy 
vesztett csaták emléke kísér a társas életből 
egész életünkön keresztül, melynek okozója 
legtöbbször a társas érintkezés. Értessük meg 
idejekorán a gyermekekkel, hogy a kívül álló 
társaság az ügyetlenségért, tapintatlanságért 
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erősebben leckéztet meg, mint az otthon, vagy 
az iskola, mert a társaság bírálgató emberek-
ből áll, akiknek egyrésze jóakaratú, a nagyobb 
része azonban szigorú és kegyetlen. 

A helyes fellépés nehezen válik vérünkké s 
azt csakis az emberekkel való érintkezés ú t j á n 
saját í that juk el. 

A gyermeknek is meg vannak a maga társa-
dalmi kötelességei és ezek között elsősorban 
kell említenünk a nyájasságot és előzékeny-
séget. 

Egy jótékonyságáról ismert világhírű angol 
milliomos, Loundy Foote, szegényen indult út-
já ra s vagyonát azzal szerezte, hogy a kis kol-
dusleánytól megvett virágszálat is így fogadta: 
„Köszönöm, édesem!" Wimaus francia mérnök 
két idegen i ránt tanúsított udvariasságának 
köszönhette, hogy Amerikából az orosz cár ud-
varába hívták meg, hogy gőzmozdonyokat ké-
szítsen. I t t nagy vagyont és nevet szerzett ma-
gának, míg előbbi lakóhelyén csak harmad-
rangú gyárat vezetett. Pedig közmondás, hogy 
egy kanál mézzel sokkal többre megyünk, mint 
egy hordó ecettel. 

Minden nemzetnek megvan a maga üdvözlési 
módja, amivel embertársával szemben meg-
becsülését óha j t ja kifejezni. A legrégibb ere-
detű udvariasság ez s mindenképpen a köszönő 
egyén műveltségének és lelki világának egyik 
fokmérője. 

A köszönés vál jék a gyermek mindennapi 
szokásává és m á r odahaza gyakorolja ezt, ami-
kor a szemét fe lnyi t ja . Eövid imában köszöntse 
előbb Teremtőjét azért, hogy ú j napot ajándé-
kozott neki, azután mindenkit üdvözöl, akivel 
aznap először találkozik. A szülők, a testvérek, 
a lakótársak stb. üdvözlése egy nap se marad-
jon cl. Ám nemcsak köszönni, de a köszönést 
elfogadni is kötelességünk. Gyakori eset, hogy 
fiatal lányok vagy fiúk. nem törődnek az ud-
variasságnak ezzel a formájáva l s nemcsak 
nem köszöntik a társakat, hanem például az 
alkalmazottak, vagy fiatalabb testvéreik köszö-
nését sem fogadják, vagy csak immel-ámmal 
vesznek róla tudomást. Ha egy jobblelkű és 
illemtudó alkalmazott azt tapasztalja, hogy kö-
szönését unjuk, vagy nem fogadjuk szívesen, 
elkedvetlenítjük és leszoktatjuk a köszönés-
ről is. 

Szokjék rá korán a gyermek, hogy mindig 
barátságos arccal és készségesen köszönjön s 
ne úgy, mintha nehezére esnék, vagy mintha 
valami kegyet gyakorolna vele. Figyelmeztes-
sük, hogyha utcán megy s ismerősökkel talál-
kozik, ne vár ja meg, míg egykorú vagy fiata-
labb társai üdvözlik, mert nem talány az, hogy 
ki köszön előbb. Az udvariasság köszön min-
dig előbb. 

Fiatal lányok a barátságos köszönést néha a 
végletekbe is viszik, ha nekik kedves szemé-
lyekkel, barátnőkkel találkoznak. Ilyenkor se 
vége, se hossza a sok hangos „szervusz"-nak, 
„pá"-nak. Még ráadásul össze is csókolóznak. 

Sok rossz szokást lá thatunk köszönés alkal-
mával, de talán egy sem oly kellemetlen és 
csaknem megalázó a köszöntöttre nézve, mint 
ha valaki gőgösen, hidegen, kellemetlen arc-
kifejezéssel, fejével alig biccentve fogadja más 
tiszteletteljes előzékenységét. Köszönni udva-
riasság, de elfogadni kötelesség, ahogy a régi 
közmondás ta r t ja . A köszönés legyen egyszerű, 
nyájas, belső szívességből eredő megnyilatko-
zás, amely hasonlót vált ki. Köszönésünk min-
den embertársunk iránt megbecsülést, tisztele-
tet fejezzen ki, legyen az bár a legegyszerűbb 
osztályból való. 

Ha ismerősünk, barátunk messze van tőlünk, 
ne hadonásszunk kézzel-lábbal integetve, hogy 
észrevétessük üdvözlő szándékunkat. Á kéz-
adás is egyik formája a köszöntésnek. A fiatal 
leány vagy fiú nem n y ú j t h a t j a kezét előbb az 
idősebbnek, mert meg kell várni, míg az teszi 
azt. 

Atyjával, anyjával nem paroláz a fiatal leány 
vagy fiú, mer t ezeket a kezeket a kézcsók illeti 
meg. Ha a szülők nem kívánják a kézcsókot, 
úgy a gyermek tiszteletteljes szeretettel meg-
hajlik előttük. Öreg szülőkkel is hasonlóan 
járunk el. 

A kézfogás legyen egyszerű, rövid, szerény 
és meleg. Fogjunk természetesen kezet, ne csa-
varintsuk karjainkon, de ne is nyuj tsuk oda 
mereven vagy affektálva. 

Régi angol közmondás arra tanít: „hideg 
kéz, meleg szív!". Mi magyarok módosítjuk 
ezt, hogy: „meleg szív, meleg kéz!" Vagyis kéz-
fogással is fejezzük ki megbecsülésünket vagy 
barátságunkat. Aki gyűlöletét, rosszindulatát, 
rossz benyomásait és ellenszenvét nem tudja 
leküzdeni, annak a kézfogásán is meg lehet 
érezni ezeket az indulatokat. A jó nevelésű 
egyén a köszönés alkalmával le szokta győzni 
ellenszenvét, mellyel fegyelmezettségéről tesz 
tanúbizonyságot. 

Iskolában, hivatalban, vagy amidőn maga-
sabb állású egyénekkel érintkezik a fiatal 
leány vagy fiú, jobban ki kell mutatni a kö-
szönéssel a tiszteletet és ezt mélyebb fe j meg-
hajtással, tiszteletteljesebb üdvözlő szavakkal 
kell kifejezni. 

Fiúk az idősebb hölgyek, urak és leányok 
előtt mély meghajlással köszönnek, bokájukat 
kissé összecsapva. Feljebbvalóikkal szemben 
még nyomatékosabban kell kifejezni a tiszte-
letet. 

Az iskolai általános üdvözlés ne legyen túl 
hangos, kiabáló, amikor egyik a másikat túl 
akarja harsogni, hanem fegyelmezett, egy-
öntetű és kellő tiszteletet kifejező. Sokan ilyen-
kor puszta pajkosságból gúnyt űznek s rendet-
lenkedésiikkel megzavarják a köszönés össz-
hangját. Ezek megérdemlik a szigorú meg-
rovást. 

Az iskolában korán szóvá kell tennünk a he-
lyes öltözködést is, melyről az alsóbb osztályok-
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ban szintén a beszéd- és értelemgyakorlati órá-
kon, felsőbb osztályokban pedig az egészség-
tani órák keretében és bizonyos esetek meg-
beszélésével kapcsolatban emlékezünk meg. 

Értessük meg a tanulókkal, hogy a fiatalság 
már magában szépség, melyet az egyszerűség 
még jobban érvényre juttat . Mindennapi hasz-
nálatra célszerű, könnyen felölthető ruhákat 
a jánl juk, melynek tisztaságára és gyakori vál-
tására kétszeres gondot kell fordítani. 

Már gyermekkorban kell megszokni a ruhák 
gondozását, mert a rongyos, elhanyagolt, pe-
csétes ruha rászoktat a hanyagságra, íelki-
ismeretlenségre és a jellem kialakulását aka-
dályozza. A tanító késztesse a gyermekeket 
arra, hogy maga tisztítsa, kefélje, javítgassa és 
vasalgassa ruháit , mert a gyűrött, rendetlen, 
pecsétes öltözetért méltán lenézik egymást már 
az iskolatársak is. Künn az életben pedig éppen 
befolyásolni fogja ez a körülmény a boldogu-
lást is. Figyelmeztessük tanítványainkat arra, 
hogy az emberek elsősorban külsőségekről ítél-
nek, ám az elhanyagolt öltözet esetlenné, 
ügyetlenné és félénkké is tehet. Hívjuk fel a 
figyelmet a harisnyák és cipők rendbetartá-
sára. is, mert kitaposott cipősarok, repedezett, 
sáros lábbeli a legtökéletesebb ruhát is sem-
mivé zsugorítja. Nagyon üdvös volna, ha fiúk 
is megtanulnák ruháik kisebb hibáit meg-
varrni , mert ennek sokszor vehetik hasznát ké-
sőbb is. 

A leánytanítványok figyelmét arra is terjesz-
szük ki, hogy ne legyenek divatbábok, piper-
kőcök, mert a túlzásba vitt cicomázás hiúvá, 
önzővé, követelődzővé tesz és elvonja időnket 
és kedvünket lelkünk, szellemünk művelésétől. 
Mindig elégedjék meg a gyermek azokkal a 
ruhadarabokkal, amelyeket szülei rá juk áldozni 
képesek ós azokat igyekezzenek rendben és 
tisztán tartani. 

Külön hívjuk fel a gyermek figyelmét a cél-
szerű öltözésre is, mely szerint helyhez, alka-
lomhoz, időjáráshoz és a családi körülmények-
hez kell szabni ruházkodását. 

Nem lehet eléggé hangsúlyozni már az isko-
lában, hogy legfőbb javunk az emberi életben 
az egészség. De ez az élettel nem jár együtt, 
azért ránk van bízva annak gondozása, ápo-
lása. Szervezetünktől teljesítményeket követe-
lünk, tehát segítsük elő működését. Hívjuk fel 
a figyelmet, hogy legmegbízhatóbb négy egész-
ségvédőnk: a fény, a meleg, a levegő és a víz. 

A beszéd- és értelemgyakorlati meg az egész-
ségtani órák keretében fokozatosan megtanul-
hat ják a tanulók, hogy a fogak ápolását már 
kisgyermekkorban kell elkezdeni, melynek fon-
tosságát társadalmi szempontból is hangsúlyoz-
nunk kell, hisz romlott fogakkal külső meg-
jelenésünket is ront juk és ugyancsak a rotha-
dásban levő fogak által okozott szájbűz elvisel-
hetetlenné tesz társaink közt. Különösen pedig 
már az első osztályban figyelmeztessük tanít-
ványainkat, hogy a nyalánkságok, főleg a sok 

cukorkaevés nagy ellensége fogainknak. A rossz 
szájszag a legbájosabb mosolyt is visszataszí-
tóvá teszi s ha egészségünk nem sürget, kény-
szerítsen hiúságunk fogaink rendszeres ápolá-
sára. 

Ugyancsak a szem, a kéz- és lábkörmök s a 
h a j ápolására az egészségi okokon kívül tár-
sadalmi szempontból is szükségünk van. 

Az izzadás ellen való védekezésre szintén 
megtanít az egészségtan, de nem tud ja a tanító 
eléggé hangsúlyozni, hogy nincs kellemetle-
nebb, mint az izzadós, tapadós kézfogás s hogy 
a hónalj- és lábizzadás kellemetlen szaga ki-
közösíthet a társaságból is. 

Hirdessük az iskolában, hogy a tisztaság ön-
magunkkal szemben az egészség szempontjából, 
társainkkal szemben pedig a kellemesség szem-
pontjából kötelez. A tisztátalanság által ember-
társaink érzékeit is súlyosan megsértjük. Ho-
gyan is képzeli bárki, hogy társának köteles-
sége legyen a hanyagsága miatt bármi kelle-
metlenséget tűrni és végigszenvedni. 

A helyes életbeosztás hangsúlyozását szintén 
korán kell kezdeni. Figyelmeztessük tanítvá-
nyainkat, hogy az idejében való fekvés-kelés 
váljék rendszerré. Reggel oxigénnel telítettebb 
a levegő, illatosabbak a virágok s a természet 
frissesége üdítőleg hat a kedélyre s az ét-
vágyra. A korai felkelés élénkebbé teszi a vér-
keringést s az anyagcserét. Az arcbőr és a test 
ruganyosságát ezáltal tovább t a r t j a épségben. 
A lusta heverészés puhává, petyhüdtté, inger-
lékennyé tesz, meglassít ja a vérkeringést, 
emésztési zavarokat okoz s hát rá l ta t ja az agy 
működését. 

Az alsóbb osztályokban inkább mesékbe fog-
lalva, példák keretében hangs^vozzuk a helyes 
életbeosztás szükségességét.* Például egy híres 
angol gyáros azt vallotta, annak köszönhette 
gazdagságát, hogy napjá t mindennap megtol-
dotta egy reggeli órával. Egy k i rá ly j elölt pe-
dig elaludta királyságát, mert a koronát kínáló 
követség a király késői felkelése miat t zárt aj-
tókra talált. A „ki korán kel, aranyat lel" ma-
gyar közmondás is a korai kelés anyagi ja-
vakká tehető eredményét célozza. 

Ha az étrendről és élelemről szólunk, ne fe-
lejtsük el hangsúlyozni, hogy amennyire fontos 
az egyénnek a sa já t szempontjából törődni 
egészségével, annyira kötelességünk az társa-
ságunkkal, nemzetünkkel, végül az egész em-
beriséggel szemben, mert életerős, egészséges, 
egyensúlyozott kedélyű ember a sa já t és társai 
életét kellemesebbé, hasznosabbá teheti s ha az 
összeség ilyen egyedekből áll, egész korszakra 
nyomhat ja rá a maga nemesi pecsétjét. 

* Nemcsak példák, hanem elsősorban tapasztalatok, él-
mények megbeszélésével kapcsolatban kell ezeket a gyer-
mekekkel átéreztetnünk s helyes életmódra, viselkedésre 
szoktatnunk. (Sserk.) 
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A S Z E M L É L E T E S T Ö R T É N E L E M T A N Í T Á S . 
í r ta : KAPOSI KÁROLY. 

A. gyermek a népiskolában részint tapaszta-
lati ismereteket, részint olyan tudásanyagot sa-
játít el, melyet csak tanítója közléseiből vagy 
könyvből szerezhet meg. 

A tapasztalati ismeretek tanításának elenged-
hetetlen feltétele: a gyermekek önmunkássága. 
Ez jelenti a következőket: 

1. A tapasztalati ismeretek megszereztetésének 
kiindulása és alapja csak valóságos szemlélet 
lehet. 

2. A gyermek a szemléletgyüjtés munkájában 
valamennyi lehetséges érzékszervét foglalkoz-
tassa, hogy a szemlélet minél több érzéki észre-
vételből tevődjék össze. 

A szemléle tgyüj tő munkához kapcsolódja-
nak a testi és szellemi munkával járó erős ér-
zelmek. 

A módszertan ezt a munkát röviden így fog-
lalja össze: a szemléltetés sokoldalú és valóban 
átélt élmény legyen. Az élménynek központi 
magva, lényege a gyermek én-je. A tapasztalati 
ismeretek megszerzéséhez a szükséges élménye-
ket csak a gyermek gyüjtheti . Az iskola, a ta-
nítás csak a munkaalkalmakat teremti meg 
hozzá. 

A gyermek tudásának tetemesen nagyobb 
része azonban olyan ismerettömeg, melyet nem 
tapasztalati úton, hanem nagyrészt a tanító élő 
beszéde és közlése alapján, valamint könyvek-
ből szerezhet meg. Ilyen természetűek a törté-
nelmi ismeretek is. Tanító-lelkemben önkéntele-
nül felvetődött kérdés: egyenlő értékűek-e a 
közlésből és köiidyvből szerzett történelmi isme-
retek a tapasztalati ismeretekkel, illetőleg ho-
gyan kell a történelmi ismereteket a gyerme-
kekkel megszereztetnem, hogy azok egyenlő 
rangúakká váljanak a tapasztalati ismeretek-
kel? 

Ez módszeres kérdés. Erre a kérdésre keresek 
feleletet. 

A történelem őstalaja — amiből merít és táp-
lálkozik — a közvetlenül átélt valóság. IA törté-
nelem azonban nem maga az élet. A történelem 
csak azoknak az eseményeknek sorozata, amit a 
kutató emberi szellem az élet összekuszált, szö-
vevényes és bonyodalmas eseménytömegéből ki-
válogatott, kiszemelt, átformált. A történelem a 
tudományos szempontok szerint kiválogatott, 
rendezett életnek egységekben és históriailag 
hű képekben való kifejezése. 

A történelem kialakulás, fejlődés. A gyermek 
azonban a történelemmel szemben tiszta jelen. 
Teljes önfeledt boldogsággal játszik a jelenben, 
a mult és jövő mesgyéjén és határain belül. 
A történelem az ő számára ismeretlen, titok-
zatosan elzárt világ. Hogyan nyi t juk meg azt 
számára? Saját jelenjén és valóságán keresztül. 
Sa j á t tapasztalatainak és életeseményeinek át-
élésén megérzi, hogy ő maga is kialakulóban, 
fejlődésben van. Érzékeli továbbá, hogy körü-

lötte is minden van, lesz és lett és mindennek 
megvan a maga története. Lassan-lassan érzékeli 
az időt és annak múlását s tudatossá lesz előtte 
az eseményeknek időbeli távolsága. Ahhoz 
azonban, hogy a tanulók meglássák azt, ,-hogy 
egy bizonyos kor emberei mit dolgoztak, alkot-
tak; hogyan ünnepeltek és szórakoztak, milyen 
volt a társas érintkezésük; hogyan alakították 
életüket, hogy micsoda törekvések vezették őket 
munkájukban és végül, hogy az ő lelkük is ré-
szese és felelős hordozója az ősöktől örökölt 
szent örökségnek": ahhoz évek fáradságos mun-
ká ja szükséges. 

Történelmi tanításaink kapcsán azt tapasz-
taljuk, hogy az elemi iskola tanulóinak törté-
nelmi szemlélődése nagyjában megegyezik a 
középkor krónikásainak felfogásával. Gyerme-
keinkben is — mint a krónikásokban — hiány-
zik az érzék a lényeg, az oksági összefüggések, 
a hosszabb fejlődési folyamatok iránt. A törté-
nelmi eseményeket át meg át szövögetik kép-
zeletükkel és erős érzelmeikkel. Az eseménye-
ket nem a tárgyilagosan gondolkodó ésszel vizs-
gál ják és fogják fel, hanem a melegen érző szi-
vükkel. Nem a tények, hanem az egyesek sorsa 
kelt bennük érdeklődést, részvétet, lelki feszült-
séget. A történeti eseményekben az epikai tar-
talom, a drámai elevenség, az események tarka-
sága és nagy tömege, valamint a költői szem-
léletesség r agad ja meg könnyen hevülő lelkü-
ket. mert gondolkozásuk tárgyias természetű. 

Az elemi iskolai gyermek epikai és tárgyias 
természetű történelmi szemlélődése és fölfogása 
a történelemtanítás módjának egyik fontos 
alapelvét jelöli meg: Öltöztessük a történelmi 
anyagot lehetőleg történésekbe, elbeszélésekbe, 
hogy a gyermek a történelem anyagát a ma-
gyar hősökben és azok cselekményeiben szem-
lélhesse és fölfoghassa. 

Ez az alapvető módszeres elv megkívánja, 
hogy a tantervben előírt történelmi anyag al-
kalmas részleteit szemléletes, drámai eleven-
ségű elbeszélésekben, történelmi hűséggel és 
gyermekszerű fölfogásban beszélje el. Nehéz 
munka, mert szükséges, hogy a tanító járatos 
legyen a történelmi anyag gyűjtésében, helyes 
pedagógiai érzékkel rendezze el özt az anyagot 
és végül bizonyos fokig művészi formában 
mondja el azt a gyermekeknek. Erre a nehéz 
munkára azonban a magyar művész-írók az 
i f júsági történelmi elbeszélésekben, olvasmá-
nyokban, történelmi regényekben, regényes 
korrajzokban bőven adnak már kész mintaszerű 
példákat és bőven találunk azokban megfelelő 
szemelvényeket. 

Néhány példával megvilágítom, mit kell ne-
künk, tanítóknak, az if júsági történelmi mun-
kákban az íróktól ellesnünk. 

A ,,Kalász" V—VI. o. történelmi tankönyve 
a 16. lapon. „Testvérharcok" és „A német be-
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törés" c ímű fejezetekben a r r a törekszik, hogy 
a gyeimek hézagta lannak lássa a Szent I s tván 
és Szent László közötti kornak történeti fejlő-
dését. A Novy-féle tört . tankönyv „Megpróbál-
tatások" (24. lap) című fejezetben néhány adat-
tal áthidaló korképet ad a testvérliarcok okai-
ról. 

Szerény véleményem, a népiskolai történelem-
tanításnak nem lehet célja, hogy adatok fel-
sorolásával hézagta lannak mutassa be a törté-
nelmi fejlődést. Ugyancsak lehetetlenségnek 
tartom, hogy száraz, élet nélküli korképet vázol-
junk. Ezek a korképek „kenyér helyett k ö v e k ' 
a gyermek lelkében. Kövessük az i f j ú ság i írók 
ú tmuta tásá t ! Olvassuk el a fent i anyagra vonat-
kozólag Gaál Mózes: 1. „Korona és kard" című 
mondájá t (Magyar királymondák, 32. lap), 
2. „Béla herceg vitézi mivol ta" (Magyar király-
mondák, 25—31. lap) c ímű mondában Va tha lá-
zadásának és a német császár betörésének tör-
ténetét — és tanító-lelkűnk feltétlenül meg-
ta lá l ja benne a feleletet, hogyan kell a gyermek-
nek ezt a történelmi anyagot bemutatnunk. 

Nem a testvérharcok okai, sem a hézagtalan 
történelmi fejlődés mellet t fogunk dönteni. A 
trónöröklés körüli zavarokat elevenen, szemlé-
letesen, drámai cselekményekben a várkonyi 
találkozás m u t a t j a be. A pogány magyarok lá-
zadását és a német császár beavatkozását Béla 
herceg hőstetteiben mondja el Gaál Mózes, élet-
től duzzadó, szemléletes, színes eseményekben. 

Ezeknek az eseményeknek egy részét; még 
pedig a pogány magyarok lázadását és Endre 
t rónra ju tásá t Gaál Mózes mondája a lapján a 
következőképen mondom el: 

Néhány évvel Szent I s tván halála u tán Vatha, 
a hatalmas m a g y a r főúr, föllázadt a keresztény 
vallás ellen. A hata lmas főúrnak fölbujtó szava 
messze elhangzott. így h ív ta táborba az ősi val-
lás híveit : 

Gyalázatból elég- volt. A gyávaság szégyen. 
Romlást hozott ránk Péter , az idegen király és 
az idegenek vallása. A keresztény papok zso-
lozsmája bán t j a fülünket . Átkozott a neve az 
olyan magyarnak , ki imádkozásban vesztegeti 
idejét, aki elszakadt Hadúr tól , a hadak istené-
től. Jer tek, Hadúrnak tisztelői, jertek, király-
fogadásra siessünk! Endre jön, Árpádnak feje-
delmi vére Oroszországból. Menjünk elébe, kí-
nál junk koronát, tegyük azt fejére! De esküvel 
tegyen fogadást előttünk, hogy visszaáll í t ja 
Hadúr tiszteletét, vagy k i rá lyunk nem lesz. 

A nagy, ha ta lmas Vatha felbujtó szavát száz-
szorosan visszazúgták a hegyek s szava meg 
is találta xítját sok magya r szivébe és sokan 
csatlakoztak hozzá. 

Zúgtak, felzúdultak s ú t j oka t vették az ország-
határának, vá r t ák Endrét . 

Jö t t is Endre s ott szembe állott vele Vatha 
nagy kevélyen: 

— Árpád vezér sarja , im eléd jöttünk magyar 
emberséggel, illő tisztelettel. Koronát kínálunk, 
ország k i rá lya lész, ha kérésünket nyomban 
teljesíted. 

— Mi legyen a kérés — hadd hallom — felel 
Endre herceg. 

— Az a mi kérésünk és minden magyaré , add 
vissza nékünk igaz is tenünket , aki előtt áldo-
zott Á r p á d fejedelem, add vissza nekünk had-
szerető Hadúr t . 

Ha l l j a Endre s hallgat . Három napi gondol-
kozási időt kért. Örvendezve kiált V a t h a : 

— E n d r e is akar ja , m a g y a r is a k a r j a ! 
Az ősi hit harcosai pogány módra kezdtek 

élni. Pogány papok lázító beszédére lerombol-
ták a keresztény templomokat, felkoncolták a 
keresztény papokat, békességet bontó és nem-

Szent Gellért halála. (Molnár C. Pál fametszete.) 

zetet gyöngítő harcok dúltak szerte szép Magyar -
onszágon. 

Endre s hívei ellenállás nélkül nyomul tak 
Pest alá. Közeledésük h í r é re Gellért püspök, 
három püspök társával, End re elé ment, üdvö-
zölni aka r t a . Amint Gellért és kísérete a mai 
Gellért-hegyhez ért, Vatha csapata megrohan ta 
őket, kőzáport zúdított fejökre. Gellért letérdelt, 
keresztet vetet t n agára s áldást hint ellenségei 
felé. Megdühödtek erre a pogány harcosok, rá-
rohantak, felforgat ták szekerét, őt magát leránt-
ván kocsijáról, taligára tették, felvonszolták a 
meredek hegyre s a mélységbe taszították, hogy 
a Duna hab ja iban lelje halálá t . 

Szép budai Gellért-hegyünk máig is viseli a 
kegyes életű Gellért püspök nevét. 

Az ősi hit harcosai ezután elűzték P é t e r ki-
rályt, menekülése közben elfogták, megvakítot-
ták és börtönbe vetették, helyette Endré t tet-
ték meg magyar királynak. 
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Ezután a keresztény templomok köveiből po-
gány oltárokat építettek és pogány módra éltek. 

Endre azonban megkoronáztatta magát az 
életben maradt keresztény püspökökkel s szigo-
rúan megparancsolta, hogy mindenki tér jen 
vissza a keresztény vallásra. Az ősök vallá-
sáért küzdőket legyőzte s a magyar népből igen 
jó keresztény nép lett, anélkül, hogy megszűnt 
volna jó magyarnak maradni. 

A szemléletes és életteljes cselekményeket a 
tanító beszéli el, természetes magatartással, a 
történelmi igazság átérzésével és hanghordozá-
sának megjelenítő erejével. H a azonban a gyer-
mekek olvasmányaik alapján folytatni tud ják 
és óhajtják, á t ad juk a szót a gyermekeknek s 
a tanító i rányí t ja és kiegészíti a szükséghez ké-
pest ezt a munkát . 

A cselekménysorozatból a gyermekek a kö-
vetkező történeti tényeket vonják le: 

1. A testvérharcok oka a pogány magyarok 
lázadása. 

2. A lázadók Pé te r t leteszik és helyette End-
rét teszik meg királyukká. 

3. Gellért püspök vértanúságot szenved. 
4. Endre leveri a lázadó pogányokat és vissza-

áll í t ja a keresztény vallást. 
Az elbeszélés leírásával szemléltetni óhajtom, 

mit használhatunk fel az i f júság i írók munkái-
ból. Ha a szíves olvasó összehasonlítja az el-
beszélést Gaál Mózes mondájával, tapasztalni 
fogja, hogy felhasználtam a költői szemléletes-
séget és megjelenítéseket, elhagytam a monda-
szerű részleteket, azaz ragaszkodtam a törté-
neti hűséghez. 

Mint a közölt cselekménysorozat mu ta t j a : 
húsból, vérből való alakok beszélnek, cselek-
szenek. A gyermek hallgat ja a szereplők erő-
teljes beszédét, látja, mint tervez, megfontol, 
határoz egyik-másik alak. Képzeletében lá t ja , 
mint viszi véghez a főhős csodálatra méltó 
tettét. Azt mondhatnám, a gyermek lelke előtt 
leperegnek a cselekmények. A gyermek lelke 
ilyen drámai, eleven életet ábrázoló elbeszélés 
alatt fokról-fokra megtelik odaadó érdeklődés-
sel, csodálattal, tűzzel, lelkesedéssel és feszült-
séggel. Ennek az erős érzésviharnak a ha tása 
alatt a gyermek lelkében a történelmi cselek-
ménysorozat átformálódik, áttüzesedik belső él-
ménnyé. Az ilyen belső élmény iUján szerzett 
történelmi ismeret egyenrangú az önmnnkás-
sággal szerzett tapasztalati ismerettel. Mert a 
gyermek lelkében összegyülemlett érzések pat-
tanásig feszültté teszik lelkét és ez a feszült-
ség, mint belső lelki kényszer, aktivitásra kész-
teti. Spontán hozzászólások, rosszal ó vagy he-
lyeslő ítéletek, kiégészítő vélemények hangza-
nak el a gyermek ajkáról. 

Sokszor szükségét érezzük, liogy egy-egy döntő 
fontosságú, vagy nevelésre kiválóan alkalmas 
eseményt megjelenítsünk. Sikerült megjeleníté-
seket olvashatunk Jókai: „A magyar nemzet 
története regényes korrajzokban" című munká-
jában. 

Művésziesen szép és szemléletes a „Tatár-
futás" című fejezetben a magya r seregek gyüle-
kezésével kapcsolatban tar tot t országgyűlés 

megjelenítése. (I. kötet, 176—183. lapokon.) A le-
írás hosszú, de kézzelfoghatóan, elevenen be-
mutat ja annak a kornak mulasztásait, bűneit. 
Rövidítsük meg a leírást és állítsuk a tanítás 
szolgálatába az író költőiesen szemléletes, élet-
teljes megjelenítéseit. 

A szíves olvasó vegye elő az említett köny-
vet és olvassa el a jelzett megjelenítést. Meg-
döbbenünk az olvasás után. Megdöbbent ben-
nünket: 1. a király magára-maradottsága; 2. az 
önző, cinikus, gúnyolódó, kárörvendő főurak és 
végül 3. IV. Béla nagy lelki ereje. Így kell ne-
künk, tanítóknak a történelem nevelő erejű cse-
lekményeit is megjelenítenünk. Csak ilyen meg-
rázó és nevelő erejű megjelenítések ébresztge-
tik és fejlesztik a magyar gyermek lelkében 
azt a megérzést, hogy minden magyar ember 
és ők is felelős hordozói a magyar sorsnak, az 
ősöktől örökölt szent örökségnek. 

E rövid cikk keretében több konkrét példát 
néni sorolok fel, csak hangsúlyozom, hogy a tör-
ténelem „szemléletes és életteljes" tanításához 
útmutatásért , gondolatkeltésért, művészi alakí-
tási formákért forduljunk az if júsági történelmi 
munkák igazi nagy íróihoz. 

Bizonyára vannak és lesznek, akik nem he-
lyeslik a történelemnek életteljes élményekben 
való tanítását . Ügy érzik talán, liogy az élet-
teljes esemény elbeszélése és átélése csak ér-
zelgős gyönyörködésre ad alkalmat, vagy csak 
alkalomadás, hogy a tanulók a mult dicsőségé-
től megszédüljenek, vagy annak szenvedésein 
siránkozzanak. Fölösleges ez az aggodalmuk. 
Ha a cselekménysorozat erős és élénk élménnyé 
alakult át a gyermekek lelkében, akkor azok 
lelke telítve van feszültséggel és ez a feszültség 
biztosítja a tanítás további munkájára úgy az 
egyesek, mint az egész osztály aktivitását. Csak 
kövesse az átélést helyesen irányított meg-
beszélés és elmélyedés, a tanulók eleven öntevé-
kenységgel kiemelik az élményből a történeti 
tényeket. 

Az igazi mély és élénk érzelmeket kiváltó 
átélés nyomában mindig já r az a belső kény-
szer, mely rijabb munkára késztet. Élmény és 
munka édestestvérek és egymást föltételezik. 
Az élménynek az az igazi nevelő ereje és ér-
téke, hogy cselekvésre indít és" cselekvésekben, 
munkában is végződik. 

Sajnos, van sok olyan történeti módszeres 
egység, amelyet nem tudunk az élménytanítás 
magaslatára emelni, fokozni. Tudniillik olyan 
az anyaga (törvények, művelődéstörténeti ele-
mek), amelyet nem lehet cselekménysorozatba 
átalakítani, vagy a birtokunkban levő törté-
neti munkáinkban nem találunk szemléletes és 
életteljes elbeszélésre vagy megjelenítésre gon-
dolatkeltő részleteket és így az anyagnak élet-
teljes cselekményekbe való foglalása felül-
múlja tudásunkat és képességünket. 

Hendrik Willem van Loon: Az emberiség tör-
ténete c. munkája előszavának vezető gondo-
lata: „A történelem a Tapasztalás hatalmas 
tornya, melyet az Idő épített föl az elmúlt ko-
rok végtelen mezőinek közepén. Nem olyan 
könnyű dolog följutni ennek a régi épületnek 
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tetejére és élvezni a teljes áttekintést. I t t nincs 
felvonógép, de hiszen a fiatal lábak erősek és 
megtehetik ezt az utat." 

A tudós egyetemi professzor szerint törté-
nelmi tudásunk egész életünkre kiható és a he-
lyes i rányt mutató tapasztalássá fokozódhatik. 
Ennek azonban kemény feltétele is van. Föl 
kell magunkat dolgoznunk, küzdenünk erre a 
magaslatra. Ára: küzdelmes átélések, lelket át-

alakító érzések és élmények tömege, igazi ön-
munkásság, kemény munka. 

Ez az eszmei nevelői gondolat lebeg szemem 
előtt. Fokozódjanak a magyar történelmi isme-
retek a ránkbízott gyermekek lelkében tapasz-
talássá, hogy majdan a nemzet küzdelmeiben 
mindig megtalál ják a helyes magyar u ta t és a 
nemzettel szemben önelhatározásból, tudatosan 
teljesítsék kötelességeiket. 

F I N N - U O O R R O K O N N A P . 
írta : Dr. vitéz NAGY IVÁN. 

J3I éhány év óta október hó harmadik szombat-
ján érdekes kis ünnepségek zajlanak le az ösz-
szes középiskolákban: a finn-ugor rokonnapot 
ülik meg diákjaink. Finnországban és Észt-
országban már évek hosszú sora óta előbb 
minden év február 15-én, majd az említett ok-
tóberi napon nemcsak a középiskolákban, ha-
nem az összes tanítóképző-intézetekben és 
minden elemi iskolában is rövidebb-hosszabb 
ünnepség keretében megemlékeznek arról, hogy 
hányan is vagyunk mi, meglehetős társtalan-
nak és árvának ismert és hangoztatott kicsiny 
finn-ugor népek. Ha ugyanis jól körülnézünk, 
örömmel láthatjuk, hogy bizony nem is va-
gyunk olyan kevesen: sokkal többen vagyunk, 
mint a svédek, norvégek, hollandok, dánok, bel-
gák, csehek, szerbek, bolgárok, vagy mind-
annyiunkat összeszámítva, akár a románok is. 

Igaz, hogy nagyon messze estünk egymástól. 
Tudósaink szerint őshazánknak ott kellett va-
lahol lenni a Volga középső folyásánál, ahon-
nan az ugorok, köztük mi magyarok is, először 
az Ural őserdőin át keletre indultunk, majd 
egy hatalmas évszázadokig tartó történelmi 
vargabetűvel megint nyugatra vettük utunkat. 
A finn népek viszont az őshazából a Keleti-
tenger felé húzódtak, a többiek meg végleg ott 
terebélyesedtek szét a Volga, a Káma és a Pe-
csora, meg az Ob part ján. 

A sok kis finn-ugor nép köfcül a legnagyob-
bak mi vagyunk, magyarok, kereken 12 és fél-
milliónyian. Nem csoda hát, ha kisebb északi 
rokonaink szeretettel és e rokonságunkra büsz-
kén keresik és tar t ják azt a testvériséget, 
amely tán Krisztus előtt 2500-ban szakadt meg, 
hogy most annyi század után a régi hűséggel 
nyujtsuk megint egymás felé kezünket. Utá-
nunk következnek a finnek, akiknek a száma 
magában Finnországban 3,156.141 lélek; de ta-
lálunk finneket Svédországban is, ahol 30.000-en, 
Norvégiában 7200-an, Ingriában 170.000-en él-
nek, Szibériában 2100, az Északamerikai Egye-
sült Államokban és Kanadában 400.000. Auszt-
ráliában pedig 2000 finnt találunk, úgyhogy 
összes számuk 3,767.441. A Finnország körüli te-
rületen lerakódott apróbb finn törzsek közül a 
karjalaiak száma 241.000, a vepszek 31.100-an 
élnek az Onega-tónál, a lydszek száma 9275, 
míg a Finn-öböl déli pa r t j án a Nyugat-Ingriá-
ban élő vótok száma már csak 700. A Finn-öböl 

déli pa r t j án elhelyezkedő Észtországban 981.000 
észt testvérünk él, de r a j t uk kívül a külföldön 
160.000 észt él még. Lettország tengerpar t ján 
12 kis halászfaluban él egy apró rokontör-
zsünk, a liv nép. Számuk a cári Oroszország-
ban tar tot t 1897-es népszámlálás alkalmával 
még 3000 volt, mára már 1800-ra olvadt le. Nem 
vértestvériink, de mégis rokon nép a finn-ugor 
törzsre indaként felkúszó lapp nép, amely a 
Jeges-tenger part ján, Norvégia és Svédország 
hegyei és tundrái között 30.0C0-es lélekszám-
mal él. 

Ott, ahol valamikor őshazánk terült el, mely-
nek nyomait Béla király alatt Julián barát 
még meg- is találta, élnek a legmesszibb roko-
nok, kik közé ritkán téved egy-egy magyar vagy 
finn kutató, míg közülük talán sohasem j á r t 
senki a mi hazánkban, A Volga nagy kanya-
rulatában szétszórva élnek 1,267.000 lélekszám-
mal a mordvinok, tőliik északra 425.700 csere-
misz, akik még az ősi pogány isteneknek áldoz-
nak. Mellettük kelet felé van a 498.000 votják 
telephelye, tőlük fölfelé, meg a Pecsora part-
ján él 364.200 zűrjén, vagy ahogy a maguk 
nyelvén nevezik magukat, kómi. Az Ural-hegy-
ség ősrengetegeiben él a vogul népnek egy kis 
maradványa, 5200 lélek, míg a 18.600 osztják az 
Ob-folyam két oldalán tenyészti rénszarvasait. 

Északi kis rokonnépeink száma összesen te-
hát 7,796.616-ra rúg, mindannyian együtt tehát 
mégis 20 millióan vagyunk! Nem is olyan ke-
vesen, nem is olyan árván, csak időben és tér-
ben irdatlan nagy távolságra szakadva el egy-
mástól. 

Sokáig nem is tudtunk egymásról semmit. 
Sajnovics János jezsuita szerzetes volt az első 
közöttünk, aki 1770-ben felfedezte a magyar és 
lapp nyelv rokonságát. A mult. század negy-
venes éveitől kezdve azonban már szerves 
munka indult meg az északi rokonnépek viszo-
nyainak kutatására. Reguly Antal, Hunfalvy 
Pál és Budcnz József dolgoztak sokat a test-
véinépek közötti ősi kapcsolatok maradványai-
nak felderítésén, úgyhogy ma már kétségtele-
nül bizonyítva van, hogy a magyarság alap-
eleme és nyelvének legősibb szavai finn-ugor 
eredetűek, hogy mi is ott halásztunk és vadász-
tunk a fent felsorolt apró néptörzsekkel együt t 
a Volga széles síkságán és az uráli erdőségek 
mélyén, mígnem délebbre kerülve török s bol-
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A finn-ugor népek törzsfája. 
(Tann és Kettmann alapján.) 

gár népekkel keveredve harc ias , lovas, orszá-
gokat rettegtető, kemény népként szálltunk alá 
Vereckénél a Tisza-tájra . 

Ennek a 20 milliónyi finn-ugor népnek az 
összetartozását ünneplik meg tehát ott északon 
és most már n á l u n k is minden október harma-
dik szombatján. 

Mint ahogy a családi életben is történni szo-
kott , a szegényebb és kisebb rokon mindig 
büszkébben és hálásabban emlékezik a család 
nagy és k i tűnő pozicióra szert tett t ag ja i r a , 
éppúgy ennek a rokonnapnak a megünneplése 
is északon sokkal általánosabb és tudatosabb, 
mint mináluk. A Finnség Szövetsége című ha-
ta lmas szervezet minden évben kis ismertető-
füzeteket ad ki „Finnország rokonnapja" cím-
mel, amelyben cikkeket, beszédeket és költemé-
nyeket közöl a finn-ugor népcsalád egyes tag-
jairól, amely füzetek azután alkalmas anyagot 
adnak az iskolai ünnepélyek tar ta lmassá téte-
lére. Egy i lyen beszédben, ami t E. Aaltio író 
tar tot t , beszámolva egy Magyarországon te t t 
ú t járól , a többek között a következőket 
mond ja : 

„Az ég és föld pompája egyesül t : a Duna las-
san hömpölygött zöldelő p a r t j a i között, a he-
gyek csúcsa beleveszett a n y á r i reggel kék kö-
débe, zászlók lobogtak, dal hangzott fel: ma-
gyar földre érkeztünk. A r r a a földre, amely-
nek dicső történelmét, i iainak hazaszeretetét, 
hősiességét, tiizes táncát, városainak szépsé-
geit, pusztáinak mélabuját már oly régen 
vágytunk megismerni . S mint ezreket és ezre-
ket mi előttünk, úgy kerített bennünket is ha-

talmába Magyarország varázsa... A magyar 
közönség oly lelkesedéssel fogadott bennünket, 
mintha hazatérő hősök, hozzátartozók, várva-
várt kebelbarátok let tünk volna. Ezen a na-
pon baráti kézszorításban egyesültek távoli, 
régóta szétszórtan élő testvérnemzetek ... Vissza-
térve telve volt mindannyiunk szíve-lelke Ma-
gyarországgal s a magyarokkal . Mindegyi-
künkben fellángolt annak a szent hazaszeretet-
nek, nemzeti lelkesedésnek a szikrája, mely a 
magyar nemzet büszkeségét megalázása pilla-
natában is megóvta s amely megőrzi a haza jö-
vőjének boldogságába vetett megingathatat lan 
hitet. Köszönet barátságodért , távoli testvér-
nemzet! Vigasztal jon meg az a tudat, hogy a 
messzi északon ezer és ezer szív dobog a te bol-
dogságodért!'' 

Ha ehhez hozzátesszük, hogy a' finn és észt 
legkiválóbb költők a magyarságról és Magyar-
országhoz a legszebb költemények egész sorát 
írták, úgy lá tha t juk , hogy i t t nem felületes ér-
zésről van szó. amelyet jelszóként dobnak bele 
tájékozatlan lelkekbe, hanem mély és tudatos 
mozgalomról, amely á t h a t j a a két kis északi 
nép műveltebb rétegének minden egyes tag já t . 

Järventaus Arvi íinn író, aki hosszabb időt 
töltött többízben Magyarországon, és két nagy 
magyar tá rgyú regénye is jelent már meg, 
a .Honfog la lás" és a „Füstölgő ország", mely 
utóbbi a mohácsi vész idej i Magyarországról 
szól, egy költeményében így ír magáról, mint 
az ősi testvérnéphez érkező finn kobzosról: 

Látott villanni kardokat 
A multak messzeségen: 
Árpád s vitézi vívnak ott, 
Győzelmi vágyban égvén; 
Látá: lován testvér-magyar 
Száguldva ront előre, 
S hallá az ősi dalt, amit 
Átvett a puszta tőle. 

A finn testvér ezt látta és 
Bús könny fakadt szeméből, 
Megremegett kemény szíve 
Egy bűvös ihletéstül: 
Lelkében ott száguldoz ő 
A magyarok sorába 
S rá is derül Árpád vezér 
Szemének egy sugára . . . 

Finnországban a rokonnap évről-évre hiva-
talosabb jelleget ölt. Helsinki utcái zászló-
díszbe öltöznek: a középületeken és a magán-
házakon a fehérszínű világoskék-keresztes finn 
lobogók mellet t ott lengenek a magyar és az 
észt zászlók is. Egész nap apró jelvényeket 
á rus í tanak a magyar , észt és finn nemzeti szí-
nekből összeállítva. A legnagyobb ünnepség az 
egyetemi i f j ú ság ha ta lmas palotá jának dísz-
termében zaj lot t le, amelynek különös jelentő-
séget kölcsönzött, hogy megjelent azon a köz-
társaság elnöke, P . E. Svinhufvud és felesége, 
Sunila miniszterelnök, Kukkonen kultusz-
miniszter, az egyetemek és főiskolák rektorai , 
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a főpolgármester , az észt követ, a politikai, a 
tudományos és tá rsada lmi élet minden előkelő-
sége. De a finn fővároson kívül számos ünnep-
séget t a r to t tak vidéki kul túrcentrumokban, sőt 
külön a katonaság keretében is. Így Karéliá-
ban, a szovje thatár közelében az impi laht i nép-
főiskolán Magyarországról t a r to t t ak vetített-
képes előadást olyan közönség előtt, amelynek 
nagy része szakadó esőben tíz-húsz kilométert 
is gyalogolt, hogy az előadást meghallgathassa. 

A rokonnap a lkalmával a három ország kul-
tuszminiszterei táv i ra to t váltottak egymással. 
Hómon Bál in t kultuszminiszter a következő 
sürgönyt küldötte a finn és észt közoktatásügyi 
miniszterhez: 

„Abból az alkalomból, hogy a finn-ugor ro-
konnépek ünnepét ma megüljük, van szeren-
csém Nagyméltóságodat és a finn, valamint 
észt nemzet egyetemét, de különösen i f jú -
ságát különös nagyrabecsüléssel és rokoni 
szeretettel üdvözölni. Ma az összes magyar 
iskolákban megemlékeznek finn és észt test-
véreinkről. A fiatal magyar generációk lel-
kébe így ol t juk be, hogy mégsem állunk 
testvértelenül mi sem, a Kárpá tok a l ján ide-
gen népek között élő magyarok. Viszont sze-
retnők, h a a finn és észt nép is érezné, hogy 
a Duna t á j án a magyarság igaz rokonérzés-
sel gondol ma reá." 

Kukkonen finn kultuszminiszter választáv-
irata így szól: 

„Ma és holnap ünnepeljük mind Magyar-
országon, mind szerte Finnországban a finn-
ugor rokonnépek közös ku l tú rnap já t , abból a 
célból, hogy a testvérnépeket összefűző köte-
lékeket megerősítsük, s ú j kötelékeket fűz-
zünk ne csak a szorosabb értelemben vett 
ku l turá l i s élet, hanem népeink életének 
egyéb területein is. Örvendve ennek a közös 
munkának, amelynek megindításában és to-
vábbfejlesztésében a magyar népnek és Ma-
gyarország kultuszminisztereinek olyan ne-
vezetes szerepe volt, legyen szabad Önnek, 
Miniszter Űr, s Ön által az egész magyar 
népnek kifejezni testvéri üdvözletemet mind 
a m a g a m részéről, mind valamennyi , ezt a 
testvérséget ápoló honfitársam részéről." 

Hünerson észt ku l túr - és népjóléti miniszter 
a következő sürgönyt küldte: 

„Üdvözlöm Önt a közös rokonnap meg-
ünneplése alkalmával , s a r ra kérem, közölje 
üdvözletemet a tanítótestülettel, a tanuló-
i f j ú ságga l és valamennyi a rokonnapot ün-
neplő polgárral . Valamennyien közös finn-
ugor törzsből származunk, közösen küzdöt-
tünk sajátos nemzeti műveltségünk meg-

teremtéséért és fejlesztéséért, közös munka 
fog bennünket előbbre v inni a jövőben is. 
Ez a rokonnap is adjon nekünk ú j erőt és 
hitet a további közös kul túrmunkára ." 

Az ünnepségeken kívül azonban magukban a 
tankönyvekben is sokkal többet találunk ma-
gunkról és hazánkról, mint amit a magyar tan-
könyvek tartalmaznak a mi testvéreinkről. 
A híres finn olvasókönyvekben leírások és el-
beszélések szólnak a magyar népről. Sajnos , 
ilyeneket a mi olvasókönyveinkben hiába ke-
resnének rokonaink: szomorodott szívvel lát-
hatnák, hogy mi bizony az iskolákban édes-
keveset emleget jük őket. P e d i g a két nép iro-
dalmának olyan vi lágirodalmi jelentőségű al-
kotása van, min t a finn Kalevala és az észt 
Kalevipoeg, amelyekről az összes művelt nem-
zetek fiatalsága tanulni szokott. Vagy ki ne 
ismerné közülünk Peltonen gyönyörű regényét , 
a Dal a tűzpiros virágról? 

Ök bezzeg egymás után jelentetik meg a 
nagy magyar í rók kiváló alkotásait : Petőfi , 
Jókai , Gárdonyi, Herczeg, Mikszáth, az ú j ab -
bak közül Zi lahy Lajos, mind-mind hosszú so-
rozatokban v a n n a k képviselve. A finn és észt 
színpadokon ál landóan szerepélnek magyar da-
rabok. A helsinki és a t a r tu i (dorpati) egyete-
meken a magya r nyelvet ka tedráról ad ják elő, 
magyar lektorok vannak a professzorok mel-
lett és magyar tudományos intézetek szép ma-
gyar könyvtárra l igyekeznek hozzáférhetővé 
tenni a magyar ku l tú ra alkotásait a két nép 
fiatalsága részére. Mind a két országban az 
úgynevezett néprokonsági egyesületeknek egész 
sora van, nem is szólva a tudományos tá rsu-
latokról, mint például éppen a napokban öt-
venéves jubi leumát ünneplő Finn-Ugor Társa-
ság, amely f eb ruá r 2-i közgyűlésén jelenlegi 
kultuszminiszterünket, Hóman Bálintot is tag-
jává választotta. Ez a Társaság fennállása óta 
139 kötetet adot t ki a rokonnépekre vonat-
kozóan végzett kutatások eredményeiről és 
több mint 50 szaktudóst küldöt t ki expedíció-

A finn-ugor népek földrajzi eloszlása. 
(Tolnai Vilmos térképe vitéz Rózsás József : 
Magyarosan, katonásan című könyvéből.) 
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val a permi és tobolszki kormányzóságok terü-
letére, Szibéria és Orosz-Turkesztán különböző 
pont ja i ra , sőt Mongoliába és Kínába is, bogy 
a rokon törzsek viszonyait a helyszínen tanul-
mányozzák. 

„Mi finnek csak szellemi munkával remél-
hetünk egyetemes jelentőségre emelkedni és 
szegénységünkben a rokon népek múltja s je-
lene az a terület, amelynek művelése legnagyobb 
sikerrel kecsegtet" — mondot ta egyik legkitű-
nőbb finn tudós s valóban „az utolsó félszázad 
alat t Finnország többet tett a finn-ugor tudo-
mányokért , mint kiviile az egész világ". 

Néhanapján ú jabban azért mégis találko-
zunk. 1921-ben Helsinkiben a finn tudományos 
és közművelődési szervezetek összehívták az 
első finn-ugor kongresszust, amelyet követett 
1924-ben Tallinban, 1928-ban Budapesten, ma jd 
1931-ben megint Helsinkiben, eddig összesen 
négy kongresszus, míg a következőt 1936-ban 
megint Észtországban fogják megtar tani . Ezek 
:t kongresszusok az egymástól messzeszakadt 
testvérek nagyszerű ünnepnapjai , amikor egy-
máshoz látogatva körülnéznek az idegen por-
tán, belemélyednek egymás múl t jába , jelenébe, 
igyekeznek megismerni kul turál is és gazdasági 
erőiket és kiszélesíteni azokat a kapcsolatokat. 
; melyeket legelőször a két nép tudósai kötöt-
tek egymással. A budapesti f inn-ugor kon-
gresszus alkalmával külön vonattal vagy 800 
finn és 600 észt érkezett hozzánk és viszont a 
két év előtti finnországi kongresszusra közel 

500-an utaztak el tőlünk. Ha ezek a kapcsolatok 
egyelőre csak a felszínen mozgó társadalmi 
érintkezésben nyi lvánulnak is meg, hinni sze-
rélnénk, hogy mihamarább intézményessé erő-
söanek. 

Nagynevű volt miniszterünk, Klebclsberg 
Kuno gróf 1930 tavaszán északon utazva a f inn 
és az észt kormányokkal olyan megállapodást 
kötött, melynek a l ap j án azóta minden évben 
két finn és egy észt egyetemi hal lgató vagy 
fiatal tudós jön hozzánk és tőlünk ugyan-
annyian mennek hozzájuk, hogy kölcsönösen 
megtermékenyülve a két nép ku l tú rá jának 
gazdagságától, odahaza saját testvéreik előtt a 
maguk nyelvén ismertethessék meg azután 
szerzett tapasztalataikat . Ezeket a kapcsolato-
kat természetesen ki kellene szélesíteni egészen 
odáig, hogy a most mór nemzetközileg szerve-
zett diákok közötti levelezés révén a három 
nép taní tónak készülő fiatalsága is felvegye 
egymással az érintkezést és egyelőre legalább 
a kölcsönösen ismert német nyelv segítségével 
kezdje meg annyi ra szükséges rokoni kapcso-
lataink kiszélesítését. És ha még nincs is el-
rendelve hivatalosan az elemi iskolákban a 
rokonnap megtar tása , a magyar tanítói karnak 
az ősi mult titkos sugallatának engedve, meg 
kellene találnia a módját , hogy a finn-ugor 
rokonnap borongós őszi délelőttjén mégis meg-
csillogtassa a húszmilliónyi rokonnép össze-
tar tozandóságának szent valóságát a legkisebb 
ü .nyai iskolában is. 

A finn-magyar ünnep Helsinkiben. 
A karosszékben Svinhufvud köztársasági elnök, középen Sunila miniszterelnök és Jungerth magyar követ. 
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A P E i T Ü Z E ^ T L Ő K O C I Á L L A M I L A K Ó T E L E P 

S Z O C I Á L I S M U N K A I S K O L Á J A . * 

írta : BODOR ÁKOSNÉ. 

Az iskolánkívüli népművelésnek ez a „munka-
iskolája" eredetileg- kar i ta t ív elgondolásból 
alakult ki. Másfél év óta vagyok a telep lakója, 
közel lakom a gondnoki irodához s így az in-
gyenes segélyben, inségmunkában részesülők 
jövés-menésére felfigyelve, foglalkozni kezd-
tem a lakók életkörülményeivel. 

A telep körülbelül 8Ü00 lakosa közül 800 egyén 
ellátatlan munkanélküli. A telep inségenyhítő 
akciója december 15-től március végéig ingyen 
természetbeni ellátással (szén- és ebédjegy út-
ján) és inségmunkával, valamint szükséglakás-
sal segít az állapotokon. Az év többi hónapjait 
valahogyan, napról-napra kihúzzák az ínsége-
sek. Az állapot reménytelen. A gyógyíthatat-
lan betegek kórházi képe ez. Legfőbb pusztító 
okot lelki elesettségükben észleli a vizsgálódó. 
A felnőtteknél az az érzése az embernek, hogy 
az állandó munkalehetőség is későn jönne, mert 
a hároméves munkanélkül élés (a legtöbbjénél 
ennyi idő van a gondnoksági nyomozó-lapokon 
feltüntetve) olyan lelki züllést váltott ki, hogy 
ők, mint a bérükért megfelelő munkát nyújtó 
emberek, a társadalom részére elvesztek. Leg-
főbb életelvük — valamiképen, segélyekkel, 
inségmunkával, jól-rosszul elvégzett munka 
árán — áthúzni az életet. 

Az elláttatlanok említett nyolcszázas lélek-
számának legalább fele gyermek. (Talán több. 
Még nincs pontos statisztikám.) Ha ennek a 400 
gyermeknek negyedét vesszük, mint akik mái-
iskolába nem járnak és sehol elhelyezkedve 
nincsenek, 100 serdülő, kétségbeejtő körülmé-
nyek között élő gyermekkel kell ezen az egy 
állami telepen számolni. Ezek a gyermekek 
nyomorúságos otthonban, tétlenségben, bűnben, 
kivezető út és cél legkisebb reménye nélkül 
ténferegni kényszerülnek. 

Ezeknek a gyermekeknek összegyűjtését cé-
lozta az iskola. Első elgondolás szerint azért, 
hogy meleg helyiséget, olvasnivalót, kedvükre 
való jótékony foglalkoztatást nyújtson nekik. 

A meleg helyiség kérdését azonnal megoldotta 
kérésemre a Pestvármegyei Iskolánkívüli Nép-
művelési Bizottság a telepen levő állami iskola 
egy termének naponta 5—7-ig való átengedésé-
vel. Azonkívül kikölcsönzött 20 darab i f júsági 
könyvet. 

Az iskola így 1933 október 5-én megnyílt. 
A lányok foglalkoztatását gépvarrás tanítá-

sával kezdtem. Ezt magam is el tudtam látni 
kölcsönkért varrógépeken. 

A fiúknál szembeötlő volt a cipészfoglalko-
zás rendkívül szükséges volta, mert mindegyik-
nek lába. kint volt cipőjéből. Varrócérnára és 

* Ez a munkaiskola, amelyet a szükség hozott létre, 
a Pestvármegyei Népművelési Bizottság felügyelete alatt 
áll. (Szerk.) 

egyéb anyagra a Magyar Anyák Szent István-
napi Bizottságától kaptam 10 pengőt. Ingyen 
vállalkozott egy lelkes cipészniester az oktatá-
sokra. Sajnos, csak egy esetben jött el, társai 
kontárképzés vádjával támadtak ellene, az Ipar-
testület dorgálása és a szakmabeliek fenyege-
tései miat t több alkalommal nem jöhetett. Te-
kintve, hogy 6 pengő értékű fonal és foltnak 
való bőr volt az egész oktatási anyagalap, elég 
kis lehetőség váltotta ki az Ipartestület anti-
szociális aggodalmát. Szerencsére a fiúk java-
része megoldotta a problémát. Maguk közül 
odaültettek egy fiút, kinek apja foltozó suszter, 
kaptafa helyett bedugtak egy fá t s a lábukról 
lehúzott cipőnek nevezett valamit összeöhötték, 
megfoltozták, igaz, hogy ijesztőképen, de leg-
alább a víz nem folyt bele s ők meg voltak elé-
gedve. 

Rájöttem, hogy napi két óra a semminél alig 
több, ezek a gyermekek vágynak dolgozni, kü-
lönösen, ha az gyakorlat i lag jelent számukra 
valamit. 

A belügyminisztériumtól helyiséget, fűtést, 
világítást kértem s november végére meg is 
kaptam. Az iskolát ott hagytuk, de az ú j helyi-
ségben sem kályha, sem bútor nem volt. A va-
júdás két hétig eltartott s ez alatt a 44 lányból 
17 és a 17 fiúból 4 maradt. Községi kölcsönpad-
dal és asztallal valahogy berendezkedtünk. A 
Vöröskereszttől kaptunk 25 rossz katonabakan-
csot és a telep gondnoksága kiutalt oktatásra 
egy szükségmunkára felvett susztert. A haladó 
gépvarró leányok számára 30 darab ing varrá-
sára kaptunk megbízást. 

Ekkor tisztán állott már előttem a cél, mun-
kára taní tani őket, amellyel valamelyes díjazás 
is jár , azonkívül erkölcsileg nevelni és értel-
müket fejleszteni, mert jelenlegi állapotukban 
gyári munkát sem nyerhetnek. Legnagyobb ré-
szük négy elemit végzett ezelőtt két évvel, is-
métlőbe alig járnak, testi fejlettségük silány, 
az otthoni környezet erkölcsileg csak süllyeszt-
heti. (Van olyan szükséglakás, ahol két helyi-
ségben huszonheten laknak.) Inasnak a legrit-
kább esetben mehetnek. 

Az erkölcsi és értelmi nevelésen kívül leg-
fontosabbnak tartottam a munkára való kész-
ségre nevelni őket. Érintkezésbe léptem a „Pro 
Christo" Diákszövetséggel, melynek tagja i kész-
séggel vállalták e munkát. Munkatervének váz-
lata a következő: 

Értelmi nevelés keretében: elemi ismeretköz-
lés az élettel vonatkozásban álló gyakorlati 
tárgyak köréből. Felfrissítése és továbbfejlesz-
tése az eddigi ismereteknek. 

Az erkölcsi nevelés területén: erkölcsös maga-
tartásra, felelősségérzésre, munkamegbecsü-
lésre nevelés. Valláserkölcsi nevelés. 

Módszerül az öntevékenység, a spontaneitás 
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mutatkozik egyedül lehetségesnek, ezért, ahol 
lehet, játékból indulunk ki. Segítségül jön a 
gyerekek szereplési vágya s így könnyen tudunk 
színdarabokat, szavalatokat, énekeket betanulni 
velük, melyek kellő megválasztással éltékes 
irodalmi ismerethez is ju t t a t j ák őket. 

Szórakoztató játékok, társasjátékok ú t ján az 
együttérzés és az egymásért való élés s az egy-
máson való segítés elvét igyekszünk bennük 
érvényre jut tatni . 

Erre a munkára rendelkezésre áll f iúknál he-
tenkint kettő, lányoknál egy délután két-két 
órával. Az Iskolánkívüli Népművelési Bizott-
ság fejenkint és esetenkint két pengő díjazást 
vállalt. (Ezt a pénzt villamosra, élelmiszer-
adományra és felszerelésre el is költik.) 

Ugyancsak a „Pro Christo" Diákszövetség 
egyik tagja vál lal ta a fiúk rendszeres műhely-
foglalkoztatását, asztalosmunka- és rajzoktatá-
sát. (Ö maga asztalosipari szakiskolát is tanult.) 

Asztalos-szerszámokat a kereskedelmi minisz-
térium útján az újpesti szakiskolától kaptam, 
azonban nem eleget és nem kielégítő állapot-
ban. 

A miniszterelnökség szociálpolitikai ügyosz-
tályától 100 pengőt kaptam szükségszerinti fel-
használásra. Ebből kell a legfontosabb szerszá-
mokat és rajzszereket megvenni. Ez az oktató 
eddig semmi díjazást nem kap. 

A tervszerű foglalkoztatást j anuár 3-án kezd-
tük. Az első órán négy fiúval s két hét múlva 
számuk 12-re növekedett. 

A leányok számára is szerencsésen megoldó-
dott a foglalkoztatás kérdése, heti három dél-
után a Vajkay Júlia-féle munkaiskolából j á r 
ki egy kézimunkatanítónő, ki egyben peda-
gógus. 

Így tehát a jelenlegi munkabeosztás fiúk szá-
mára délelőtt szerszámgyakorlat, délután rajz. 
Két délután elméleti foglalkozás a fent ismer-
tetett munkaprogrammal. 

Lányok számára délelőtt gépvarrás, délután 

hetenkint háromszor kézimunka, (eladási cél-
lal). Egyszer elmélet, kétszer erkölcsi és ház-
tartási oktatás, (mely utóbbit magam végzem). 

Jelenleg az iskola látogatottsága naponta 
36—40 közt mozog, melyből 12 fiú, a többi lány. 

Nagy jótétemény Vajkay Jú l ia (aki szemé-
lyesen itt j á r t a napokban) uzsonna-akciója, 
melyre napi három pengőt folyósított, meg-
döbbenve látva a rossz táplálkozás jeleit. 

Űtban levő tervek: az asztalosműhely kifej-
lesztése, játékkészítő-háziipar beállítására. A 
belügyminisztérium által használatra engedé-
lyezett 5—8 holdas telken, a sivár pusztaság 
helyén, tervszerű ligetkert, gyümölcsös és 
konyhakertészet fokozatos kiépítése. A terület 
térképezését egy műegyetemi diák vállalta a 
„Pio Christo" Diákszövetségből. A kert tervé-
nek elkészítése még függőben van. Facsemeté-
ket és magvakat részben már kilátásba helye-
zett a földmívelésügyi minisztérium, főtekin-
tettel a későbbi években beállítandó selyem-
hernyó-tenyésztésre, mely a kisebbkorú gyer-
mekek számára fontos. Tervbe van véve mézelő-
bokrok és fák ültetése is. A fák kifejlődéséig 
kicsiben foglalkozhatunk a méhészettel. 

Közelebbi és kialakulóban levő terv a lányok 
számára háztartási tanfolyam s vele kapcsolat-
ban cselédképzés megszervezése. 

A földmívelésügyi minisztérium jóindulat-
tal foglalkozik azzal a tervvel, hogy számunkra 
egy ilyen tanfolyamot beállítson a jelenleg is 
működő vándortanfolyamával. Nehézséget okoz 
a pénzkérdés, de van rá remény, hogy megol-
dást hoz az ezirányban benyújtott kérés. 

A fent vázlatosan ismertetett munka darabos, 
csiszolatlan, több a jótakarás, mint a szaktudás 
részemről. De egy bizonyos: a helyzet ismereté-
ből s a szükség kényszerítő hatása alatt kelet-
kezett és nőtt ki ez az iskola. Döcögve halad 
hivatása betöltése felé, de egy bizonyos és ha-
tározott érdeme van: 10 pengő pénzzel, nehezen, 
de megindult a segíteni akarás útján. 

G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

A felszólító és feltételes mód írásának 
gyakorlása.* 

írta : DROZDY GYULA. 

3 1 intliogy a magyar helyesírás egyik legnehe-
zebb esetei a felszólító és feltételes móddal 
kapcsolatban fordulnak elő, azért ezek helyes-
írását külön tanítási egység keretében is gya-
koroltatom. A gyakorlást tollbamondás után 
végeztetem, miközben nemcsak a beszéd, a hal-
lás és a látás szerveit meg a kéz izmait foglal-
koztatom, hanem szóbontást is végeztetek ott, 

* Mutatvány a szerzőnek sajtó alatt levő s a Nép-
iskolai Egységes Vezérkönyvek sorozatában megjelenő 
„Helyesírás és nyelvi magyarázatok a IV. osztályban" c. 
könyvéből. 

ahol ennek szükségét látom. Hogy a tan í tás 
keretében a gyermek fogalmazási készségét is 
fejlesszem, néhány képet állítok eléjük s a r r a 
késztetem őket, hogy ezekről közös fogalmazás 
keretében maguk alkossanak tartalmilag össze-
függő mondatokat. Habár a mondatok alkotá-
sára úgy indítom a gyermekeket, hogy azokat 
a felszólító és feltételes módban fogalmazzák, 
mégis valószínű lesz, hogy nem fognak min-
dig olyan igét a mondatba szőni, amelynek he-
lyes leírása a nehezebb esetek közé tartozik. 
Éppen azért fogalmazás közben ugyanazt a 
cselekvést, történést más szóval is igyekszem 
a gyermekekkel kifejeztetni s ezzel szókincsü-
ket bővíteni. 

Mondatalkotás közben ugyan arra törekszem, 
hogy a bennük levő igék mind a két számban, 
mind a három személyben és különböző idő-
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ben forduljanak elő, mégis erőltetett volna 
mindezeket s valamennyi nehezebb esetet egy 
gondolatkörben mozgó fogalmazvány monda-
taiban zsúfolnom, azért a begyakorlásuk nem-
csak a fogalmazványban használt felszólító és 
feltételes módú igéket iratom le és bontatom 
szét, hanem olyan mondatokat és szavakat is 
másoltatok, amelyekben más igék vannak. 

TERVEZET. 
Előkészítés. 

aj K a p c s o l ó i s m é t l é s : a f e l s z ó l í t ó 
é s f e l t é t e l e s m ó d j e l e i . — Ír já tok le 
ezt: Géza írj! — mondom tollba. — Irtatok-e 
igét ebben a mondatban? — Melyik az? — Az 
írj igében melyik a tőszó s melyik az a jel, 
amellyel a felszólítást fejeztük ki? — Ír já tok 
le ezt: Imre, vess! — Kit és mire szólítottunk 
fel ebben a mondatban? — Melyik szóval szó-
lítottuk fel? — Vájjon kimondtuk-e, leírtuk-e 
a felszólító mód j jelét ebben a szóban? — Nem, 
hanem s-t mondtunk és ír tunk helyette, — álla-
pí t ják meg a gyermekek. — Most meg ezt ír-
játok le: Sára, tarts ide egy bögrét! — Kit s 
mire szólítottunk fel ezzel a mondattal? — 
Melyik szóval szólítottuk fel? — Mondd ki a 
tarts szót! — Hogyan ejtetted ki s hogyan ír-
tad le? — Melyik benne a tőszó s mit í r tunk 
a felszólító mód j jele helyett? — Olvassátok 
el a leírt mondatokat! — Miféle mondatok 
ezek? — Felszólító mondatok. — Mert felszó-
lító mondatok, azért mit írtatok a végükre? 

— Ír já tok le ezt: Imre írna, de nincs tolla. 
- Kiről s mit állítunk ebben a mondatban? — 

Melyik szóval állítunk? — Melyik módban van 
ez az ige? — Mi a tőszó s mi a felszólító mód 
jele? — í r já tok le ezt is: Marci még aludna. — 
Kiről s mit állítunk ebben a mondatban? — 
Melyik szóval állítunk? — Mondjatok ki maga-
tokban s figyeljétek meg, hogyan ejtitek ki 
azt a szót, hogy aludna, — mondom s a gyer-
mekek megállapítják, hogy így e j t jük: alunna. 
— Nézzétek meg, hogyan í r juk? — Melyik a 
tőszó? — Az, hogy: alszik. — S itt mire vál-
tozott ez? — Arra, hogy: alnd. — Ennek így 
semmi értelme sincs, hanem ha hozzátesszük a 
feltételes mód jelét, akkor már lesz. —•• Tedd 
hozzá! — Aludna, — mondja a gyermek. 

(Ha osztatlan vagy részben osztott iskolában 
tanítok, időkímélés szempontjából a mondato-
kat nem iratom le, hanem csak a belőlük ki-
emelt igéket.) 

b) C é l k i t ű z é s . — Lám, mennyire kell vi-
gyáznunk a szavak helyes leírására! Fogal-
mazni és írni fogtok, miközben vigyázzatok a 
helyesírásra! 

Tárgyalás. 
a) A k é p m e g b e s z é l é s e ' . (Előzőleg a 

táblára vagy csomagolópapirosra olyan kép-
sorozatot rajzolok, amely a család napi életé-
nek négy mozzanatát ábrázolja. PL: í. Ébred 
a család. 2. Reggelizik a család. 3. Befogják a 
lovaí-at. á. Készül az ebéd.) — Nézegessétek 
ezeket a képeket s mondjátok el, mi történik 
ra j tuk! — indítom a gyermekeket a sorozatos 

képek nézegetésére s azokról a gondolatokról 
való beszámolásra, melyek a képek nézegetése 
közben lelkükben keletkeznek. (Itt a gyerme-
kek szabadon mondják el gondolataikat. Ha 
valamit nem értenek, kérdezhetnek, magyaráz-
hatnak, társaikkal vitatkozhatnak. Közben arra 
törekszem, hogy a képeknek minden mozzanata 
világosan s a négy mozzanat gondolata egy-
ségesen álljon a gyermekek előtt.) 

— Hány tagja van ennek a családnak, amit 
a képen láttok? — Adjatok nevet a családnak, 
a szülőknek s a gyermekeknek. — Ez a Virág-
család lehet. — A férfi t Virág bácsinak, az 
asszonyt Virág néninek, a f iút Virág Ferkó-
nak, a leányt pedig Virág Klárikának hívhat-
ják. — Vájjon reggel vagy este történhetik-e 
az, amit ezeken a képeken látunk? — Reggel, 
mert Virág bácsi már öltözik, a gyermekek 
meg az ágyban vannak. — A második képen 
reggeliznek, a harmadikon a határba készül-
nek, a negyediken pedig ebédet főznek, r -
mondják. — Mit írhatunk a négy kép fölé cím-
nek? —• Re&gel Virágéknál. — Mit í rhatnánk 
az első, a második, a harmadik és a negyedik 
kép alá? — kérdezem, mire közös beszélgetés' 
keretében például a következő címeket állapít-
ják meg és írom a képek alá: 1. Ébred a csa-
lád. 2. Reggelizik a család. 3. Befogják a lova-
kat. 4. Készül az ebéd. 

b) K ö z ö s f o g a l m a z á s t o l l b a m o n -
d á s s a 1. — Fogalmazzuk meg s írjuk le, mi 
történik Virágéknál! A fogalmazványt pár-
beszédes alakban fogjuk leírni, — mondom. 
(Minthogy a párbeszédesalakú fogalmazvány 
a legtermészetesebb beszédmód megrögzítése, 
azért olvasmányok megfigyeltetésével a közös 
fogalmazványnak a táblára való íratásával kap-
csolatban erre már az alsóbb osztályokban 
megtanítom a gyermekeket s ezt ebben az osz-
tályban is gyakoroltatom.) 

— A fogalmazvány címe az legyen, ami ezek-
nek a képeknek a közös címe. Írjátok a sor 
közepére! — Mit fogtok leírni? — Reggel Virá-
géknál, — mondják, aztán í r ják a gyermekek. 
— Az első képen látjuk, liogy az ablakon be-
süt a nap, tehát az is felébredt. — Felébredt 
a nap és besütött Virágék szobájába. — Jó, 
hanem a besütött szó helyett én mást írnék. 
Olyan szót keresnék, amelyikből azt lehetne 
gondolni, hogy a nap él, kíváncsiskodik és így 
csinál, — mondom s mosolyogva leselkedek ki 
az ablakon. — Leselkedett az ablakon, — kere-
sik a gyermekek a találó kifejezést. — Ez is 
jó lenne, de ennél még találóbbat is kereshet-
nénk. Talán az is jó volna, hogy: kandikált, — 
helyezem el az ismeretlen szót a gyermekek 
szókincsébe. — Melyik lesz jobb, szebb? — 
A kandikált, — mondják, mert tetszik nekik 
a kedvesen hangzó ismeretlen szó. — Hogyan 
lesz akkor az első mondat? — Felébredt a nap 
s bekandikált Virágék szobájába, — á l lapí t ják 
meg a mondatot, amit több gyermekkel ismé-
teltetek s magam is ismételek. — Gondoljátok 
végig magatokban a mondatot szavankint s 
figyeljétek meg, melyik szó leírására fogtok 
különösebben vigyázni. — Arra, hogy: feléb-
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rcdt. — Ügy mondjuk ki, hogy: felébrett s úgy 
í r juk, hogy: felébredt. — Azért, mert felébred 
<i tőszó, a t pedig a multidő ragja, — mond-
hatják, ha a tanul takra gondolnak. — A Virrí-
gék-at nagybetűvel írjuk. — Az írást ne a sor 
végén, hanem egyujjnyival beljebb kezdjétek! 
Ha az első sort végigírtátok, a másik sort már 
a szélen kezdjétek. — Raj ta ! — szólok, aztán 
a mondatot a gyermekek írási készségének 
megfelelő gyorsasággal tollbamondom. — Mit 
tesztek a végére? — Olvassátok el s ha hibát 
találtok, javítsátok ki! — Helyesen írtátok le 
a felébredt szót.? — kérdezem, mire a gyerme-
kek figyelmesebben elolvassák s ezzel a szó 
látási képe jobban megrögződik lelkükben. 

— Ki vehette észre először a bekandikáló 
napot? — kérdezem, miközben az ú j szót is 
használom. — Virág bácsi, mert az már fel 
v.olí öltözve, — következtetnek a képről a gyer-
mekek. — Mi történhetett, mikor Virág bácsi 
meglátta a napot? — Felkelt és felöltözött. — 
Meg a gyermekeknek is mondhatott valamit. 
Hogy mit, azt még ne í r juk le, csak azt, hogy 
szólt a gyermekeknek. — Hogyan írhatnánk le 
ezt? — Virág bácsi meglátta a napot, felkelt, 
felöltözött és így szólt a gyermekekhez, — 
javasolják. — Olvassátok el az első mondatot 
s mondjátok utána azt, amit most fogalmaz-
tatok. Közben figyeljétek meg, hogy mit hagy-
hatnánk ki belőle, — késztetem szabatos fogal-
mazásra a gyermekeket, akik megállapítják, 
hogy a napot szót kihagyhatnánk, mert enél-
kíil is megtudjuk, hogy Virág bácsi mit látott 
meg. — Hogyan í r juk le akkor a második mon-
datot? — Virág bácsi meglátta, felkelt, felöltö-
zött és így szólt a gyermekekhez. — Haladja-
tok végig szavankint a mondaton s mondjátok 
meg, hogy mely szavak leírására kell különö-
sebben vigyáznotok, — mondom s a gyermekek 
megállapítják, hogy a meglátta és felöltözött 
szavakat két í-vel kell írni. — Elmondom a 
mondatot, ti pedig figyeljétek meg, nem kel-
lene-e valahová valami írásjelet tenni, — szó-
lok, a mondatot a vesszőknél kellőleg hang-
súlyozva ismétlem, mire a gyermekek megálla-
pítják, hogy a meglátta és felkelt szavak után 
vesszőt kell tennünk. — Mondd tollba, Anti, ti 
pedig ír játok! — Mert most az fog következni, 
amit Virág bácsi mondott a gyermekeknek, 
azért mit teszünk utána? — Kettőspontot. — 
Olvassátok el a leírt mondatot s ha hibázta-
tok, javítsátok ki! 

— Vájjon mit mondhatott Virág bácsi a 
gyermekeknek? — Azt, hogy: Keljetek fel! — 
Azt, hogy keljenek fel és öltözzenek fel. — De 
még aludtak, — mondom, hogy a gyermekeket 
a nehezebben leírható ébredjetek szó használa-
tára késztessem. — Akkor azt is mondhatta 
nekik, hogy ébredjenek fel. — A nevüket is 
kimondhatta s úgy szólíthatta fel őket vala-
mire. — Akkor így mondhatta: Ferkó, Klárika, 
ébredjetek, keljetek fel és öltözzetek! — Mondd 
el, hogy mire s hogyan szólíthatta fel Virág 
bácsi a gyermekeket! — ismételtetem a mon-
datot. — Micsoda cselekvésekre szólította fel 
Virág bácsi Ferkót és Klár ikát? Arra, hogy 

ébredjenek, keljenek fel és öltözzenek. — Mi-
kor ezekkel a szavakkal felszólított, akkor me-
lyik módban mondta ezeket a szavakat? — 
A felszólító módban. — Mi is annak a jele? — 
A j. — Nézzük meg, hogy benne van e ezekben 
a szavakban a felszólító mód jele! — Abban, 
hogy ébredjetek, benne van. — Bontsuk szét 
ezt a szót tőszóra, módjelre meg ragra. — Me-
lyik a tőszó? — Az, hogy: ébred. — Ezt leírom, 
alája egy lefelé haladó nyilat húzok s annak 
a végére odaírom, hogy:, Tőszó, — mondom s 
ezt a táblán meg is rögzítem. — Ez, hogy: éb-
red, kijelentés. Hogyan lett belőle felszólítás? 
— Ügy, hogy hozzátettük a j-t. — Ezt is 
utána írom, alája nyilat teszek s odaírom, 
hogy: A felszólítás jele. — Olvasd el most a 
tőszót a felszólítás jelével együtt! — Ébredj, — 
olvassa a gyermek. — Ha úgy mondta volna 
Virág bácsi, akkor csak egynek mondta volna, 
hanem ő ezt többnek, kettőnek mondotta. — 
Azért azt is hozzátette, hogy: -tek. — De a j 
után s a -tek elé egy hangot is betoldott. — Az 
e-. — Ezt is leírom. — Ebből a tek-bői meg-
tudhatták a gyermekek, hogy mind a ketten 
ébredjenek. — Az a többesszám ragja, — mond-
ják. — Ide is húzok egy nyilat, — mondom s 
az e betű alá nyilat húzok. — Mit í r jak a vé-
gére? — Azt, hogy: kötőhang. — Ázt azért 
mondta oda, mert úgy nem volna jó, hogy: éb-
redjtek, — mondják. — A -tek alá is húzok egy 
nyilat. Mit ír jak ennek a végére? — Azt, hogy: 
Többesszám ragja. — Hogyan ej t jük ki s ho-
gyan í r juk le ezt a szót? — kérdezem s a gyer-
mekek megállapítják, hogy ébr eg gyeteknek 
ej t jük ki s úgy í r juk, hogy: ébredjetek. 

— Mire szólította még fel Virág bácsi a 
gyermekeket? — Arra , hogy keljenek fel. — 
S mely szóval szólította fel? — Azzal, hogy: 
keljetek, — mondják a gyermekek. — Ezt is 
felírom a táblára s ugyanúgy bontjuk szét, 
mint az ébredjetek szót, de a felbontást a gyer-
mekek már önállóan végzik s ők mondják meg, 
hogy hová, mit írjak. 

— Még másra is felszólította Virág bácsi a 
gyermekeket. — Arra, hogy öltözzenek. — Mely 
szóval szólította fel? — Azzal, hogy: öltözze-
tek. — Bontsuk szét ezt a szót is! Felírom a 
táblára ezt a szót, hogy: öltöz, — szólok, fel-
írom, majd nyilat húzok alája. — Tessék oda-
írni, hogy: tőszó, — mondják a gyermekek s 
én odaírom. — Ha csak ezt mondta volna Vi-
rág bácsi, mit tudtunk volna meg belőle? — 
Azt, hogy valaki öltöz. — De ő nem azt akar ta 
mondani, azé', t még mást is kapcsolt hozzá. 
— Azt, hogy: z. — Hosszan mondta a 2-t. Meg-
nyújtot ta . A j helyett nyújtot ta meg, azért két 
z-vel í r juk, — mondják a gyermekek, miköz-
ben én a nyilat a z alá húzom. — Ha a j mó<!-
jel helyett mondta, akkor ezt írom oda: átvál-
tozott módjel, — mondom s a nyíl végére írom. 
— Olvasd el eddig a szót s mondd meg, hogy 
mit jelent. — Ha Virág bácsi azt mondta volna, 
hogy öltözz, akkor osak egy gyermeket szólított 
volna fel. — Mert kettőt szólított fel, azért azt 
is hozzátette, hogy -tek. — De kötőhangot is tett 
oda, — mondják a gyermekek, — mire meghúzom 
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a két nyilat, az egyik alá odaírom, hogy: kötő- Reggelizés közben Klár ika megszólalt: 
hang, a másik alá pedig, hogy többes rag. Ekkor — Édesanyám, kérem, én még szeretnék enni 
a tábla képe ez lesz: egy kis kalácsot. 

ébred 1 j 1 e 1 tek 1 kel I j 1 e 1 tek 
T Y Y y Y T 1 Y 

tőszó a felszólí- kötő- többesszám tőszó a felszólí- kötő- többesszám 
tás jele hang rag ja tás jele h a n g rag ja 

öltöz 1 z e 1 tek 1 
Y Y 1 

tőszó a felszólítás kötő- a többesszám 
átváltozott hang rag ja 

jele 

(Ezeknek az igéknek ez a szemléltetéssel kap-
csolatos szétbontása analógia alapjául fog szol-
gálni a fogalmazványban levő hasonló esetek 
helyes leírására.) 

— Mit is mondott Virág bácsi a gyermekek-
nek! — Azt, hogy: Ferkó, Klárika ébredjetek, 
keljetek fel, öltözzetek, — ismétlik a leírandó 
mondatot a gyermekek. — Hogy mely szavak 
leírására kell vigyáznotok, azt már tudjátok. 
— Hová s miféle írásjelet teszünk, mikor ezt a 
mondatot leírjuk? — kérdezem, a gyermekek a 
mondatot magukban kimondják s megállapítják, 
hogy a Ferkó, az ébredjetek és keljetek fel sza-
vak után vesszőt teszünk. — Mert ez felszólítás, 
azért mit írunk a végére1? — Felkiáltójelet. — 
Mondd tollba, Anti! — szólok, a gyermekek le-
írják, leírás után átolvassák, esetleg javít ják. 
— Húzzátok alá a mondatban használt igéket! 

Közös beszélgetés keretében, a képek nézege-
tése s azok hátterének keresése mellett, ugyan-
így szőjjiik tovább a fogalmazványt. A felszó-
lító és feltételes módban levő igéket részint a 
táblára írt szemlélet szerint, részint pedig így 
Íratjuk le: — í r já tok le a tőszót! — Mit tudtunk 
meg ebből! — Ír já tok hozzá a felszólítás (a fel-
tétel) jelét is! — Mit jelent most? — Most í r já -
tok oda a kötőhangzót. — í r já tok hozzá a töb-
besszám ragját! — Mit jelent most? (A szóbon-
tás közben végzett tartalmi elemzés nagyban 
hozzájárul a helyesírási készség fejlesztéséhez.) 

A közösen felépített fogalmazvány például ez 
lehet: 

Reggel Virágéknál. 

Felébredt a nap s bekandikált Virágék szobá-
jába. Virág bácsi meglátta, felkelt, felöltözött és 
így szólt a gyermekekhez: 

— Ferkó, Klárika, ébredjetek, keljetek fel és 
öltözzetek! 

Látszott, hogy Klárika még szívesen aludna, 
de azért ő is szótfogadott. Mind a ketten felkel-
tek, megmosakodtak és imádkoztak. Ekkor az 
édesanyjuk ezt mondta nekik: 

— Klárika, terítsd meg az asztalt! Ferkó, te 
meg segíts! 

Az édesanya kitálalta a reggelit, aztán így 
szólt: 

•— Jöjjetek reggelizni! 

— Tessék, kislányom, egyél! — mondotta az 
édesanya. 

Mikor megreggeliztek, mindnyájan felálltak s 
az édesapa ezt mondta: 

— A vett jókért adjunk hálát Istennek! 
Imádság után az édesapa és Ferkó az istállóba, 

az édesanya és Klárika pedig a konyhába 
mentek. 

— Vezesd ki a Szellőt, Ferkó! — szólt az 
édesapa. 

Ferkó a Szellőt, 'az édesapa pedig a Csillagot 
vezette a kocsihoz, ahol az édesapa ezeket paran-
csolta Ferkónak: 

— Szellőt a baloldalra állítsd! — Add ide a 
gyeplőt! — Vedd elő a kötőféket s tedd a Szellő 
nyakába! — Kösd meg az istrángot! 

— Megkötném, de nem tudom, — szólt Ferkó 
s az édesapa erre is megtanította. 

Klárikának a konyhában meg ezeket paran-
csolgatta az édesanyja: 

— Törülgesd le az asztalt! — Mosd ki ezt a 
csészét! — Önts vizet a lábasba! — Terítsd fel 
a tartóra a törlőruhát! — Törj cukrot! — Hozz 
ide egy darab fát! — Hoznék, ele nincs vágva. 
É11 vágnék, de nem bírom el a fejszét. 

Virágéknál egész nap mindenki dolgozott. Este 
tanulgattak, olvasgattak, beszélgettek, rádiót 
hallgattak, imádkoztak és lefeküdtek. 

c) A f o g a l m a z v á n y f e l o l v a s t a t á s a , 
a h i b á k m e g j e l ö l é s e é s j a v í t á s a . 
A leírt fogalmazványt szépen hangsúlyozva el-
olvastatom. Ha a szép, természetes hangon való 
olvasás szemléltetése szükséges, magam is elolva-
som. A gyermekek a felolvasást füzetükben kí-
sérik s ha helyesírási hibát találnak benne, azt 
vékony aláhúzással megjelölik, majd közös be-
szélgetés keretében ki javí t juk. 

Begyakorlás. 
a) A f o g a l m a z v á n y b a n h a s z n á l t 

igék leíratása- Hogy a gyermekek lelkében 
a nehezebb helyesírási esetek leírásának alapjául 
szolgáló példák minél jobban megrögződjenek, 
a fogalmazványból a felszólító és feltételes mód-
ban használt igéket külön is leiratom. 

b) T o l l b a m o n d á s , m á s o l á s . Az alábbi 
mondatokat és szavakat, előzetes tartalmi meg-
beszélés után, részint tollbamondás, részint má-
solás után iratom le: 
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Adj Isten! Fogadj Isten! Ne szólj szám, nem 
fáj fejem! Ha adsz, adj jó szívvel! Csak meg ne 
szakadjon a szíve örömében! Ébredj álmaidból, 
ébredj, Árpád fia! Aludj baba, aludjál! CHop-
ponként adogasd be az orvosságot! Ne nyiss 
kaput annak, aki az ajtón is befér! Adós, fizess! 
Ne mássz a fára, nem esel le róla! Nézz a lábad 
elé! Mindig tudd, hogy mit akarsz! Hordd el 
magad! 

Menne, ha vinnék. Géza úrfi lovagolna, azaz: 
hogyha lova volna. Istenem, csak nagyobb vol-
nék! Hej, ha tudná, mily nyomorban élek, meg-
repedne a szíve szegénynek! 

Ront, ronts, rontsd; ért, érts, értsd; merít, me-
ríts, merítsd; int, ints, intsd; főz, főzz, főzzünk; 
kotorász, kotorássz, kotorásszunk; lát, láss, lás-
suk; kutat, kutass, kutassatok; mulat, mulass, 
mulassanak; lő, lődd; véd, védd; mond, mondd; 
hajtogatja, hajtogassa, hajtogassátok. 

Tenne, venne, tudna, adna, szaladna, adtam 
volna, mondtam volna, aludtam, volna, ettem 
volna, ittam volna. 

c) M o n d a t o k a l k o t á s a . — Írjátok le, 
mi mindenre szólítalak fel benneteket egész nap! 
Mi mindenre szólít fel az édesapátok? Írjátok 
le, mi mindent csinálnátok, ha nyár volna! 

d) E m l é k e z e t b ő l v a l ó í r a t á s . — Ta-
nuljátok meg, aztán írjátok le ezt a verstöre-
déket : 

Eregesd ki a jószágot, 
Készíts ekét, készíts jármot! 
Szánts, vess, — törd az ugarat, 
Aki nem vet, nem arat! 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

a) Hazai tanügyi lapokból. 

Erdélyi Magyar Tanító. Nagyvárad. A tanítói 
érdekekért küzdő tanügyi lap, mely Nagyvára-
don jelenik meg, lelkes vezércikkben, mellyel az 
1934-i évfolyamot megindítja, programmot ad az 
erdélyi magyar tanítóknak. Közli a lap azt a 
kérvényt is, amelyet a magyar tanítók az oláh 
kormányhoz intéznek fizetésük és iskoláik ren-
dezése érdekében, ma jd ugyancsak lelkes cikket 
is közöl a tanítók helyzetéről és reményeiről, 
valamint egy franciából fordítot t cikket a 
„Gyermek művészete" címen. Azután a tanítói 
és iskolai életből közöl tudósításokat. 

A gyermek. Nagy László alapítot ta és most 
Weszely Ödön közreműködésével Cser János 
szerkeszti ezt a folyóiratot, melyet a Magyar 
Gyermektanulmányi Társaság ad ki. A folyóirat 
legújabb, 8—10. kettős száma túlnyomórészben 
a gyermeklélek tanulmányozásával foglalkozik. 
A vezetőcikket Weszely Ödön í r ta a gyer-
mektanulmány továbbfejlesztéséről- Majd dr. 
Sclnnidt Ferenc érdekes cikke következik a 
„Beáigimnáziumi tanulók képleírásai'-ról. Cser 
János, a szerkesztő, folytatja tanulmányát s 
Kempelen Attilla szép cikket írt a középiskolai 

tanárjelöltek pályaválasztásáról. Bő cikkekben 
ismerteti a folyóirat a könyvújdonságokat és a 
pedagógiai sajtót. A Hírek-rovatban melegen 
emlékszik meg Szendy Károly székesfővárosi 
iskolaiigyi tanácsnok legfelsőbb kitüntetéséről. 

Levente. A leventeegyesületek hivatalos lapja, 
melyet Tornay Károly szerkeszt, január 15-én 
megjelent első számában kiadja az ú j év jelsza-
vát: „Új év, becsületes munka, erős hit". Méltó 
jeligéje az ideálokért küzdő önzetlen hazaszere-
tetnek, amiért a Levente küzd. A lap gazdag tar-
talmában mindenről szó van, ami a levente-
erkölcs nemes tisztaságához tartozik. í r az Or-
szágos Testnevelési Tanács húszéves fönnállá-
sáról, a vallás országos fontosságáról, vitézi 
tettekről, a negyedik cserkésztörvényről stb. 
A sportszívről, a madárvédelemről Gyiday Ist-
ván írt kedvesen. Igen érdekes Gabányi János, 
a költő-generális Regényes multunk tanúi című 
cikke is. Érdekes a TESz magyar divat-pályá-
zata s bíztató A revízió a béke legbiztosabb zá-
loga című cikk. A lap közli a leventebajnoki ér-
mek alapítóoklevelének a szövegét, sürgeti az 
országzászló fölállítását. 

Magyar Népiskola. Főszerkesztő: Galla Endre, 
felelős szerkesztő: vitéz Csorba Ödön. A lap ez-
idei első száma „Jegyezzünk belső kölcsönt" cí-
men lelkes cikkel kezdődik, mely a tanítók 
üdülőházának támogatására hívja föl a tanító-
ságot. A második cikk a lap tízéves pályafutá-
sáról elmélkedik. Németh Sándor cikkében arra-
nézve ad utasításokat, hogy miképen csöpögtes-
sük a tanulók lelkébe a revízió következetes és 
kitartó, öntudatos gondolatát. Cikket írt még a 
lapba Kraftcsik Károly is, ezenkívül nagyon el-
ismerő cikket olvasunk lapunk főszerkesztőjé-
ről, Drozdy Gyuláról, abból az alkalomból, hogy 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter őt a Nép-
tanítók Lapja főszerkesztői teendőivel bízta meg. 

Alföldi Népmüvelés. A most megjelent első 
számban elégikus hangú vezércikket találunk, 
mely hangot ad annak a keserűségnek, ami ott 
él minden magyar tanító szívében s aminek for-
rása hazánk szomorú helyzetében van. Annál 
lelkesebb a második cikk, mely lapunk főszer-
kesztőjét becsüli meg főszerkesztővé történt 
megbízatása alkalmából. „Drozdy Gyula múltja, 
munkássága — írja — nyitott könyv előttünk s 
ebből a nyitott könyvből mindenki kiolvashatja 
munkásságának nagy értékét. Örömmel köszönt-
jük a Néptanítók Lapja élén. Most tudjuk, hogyT 

kezében a lap valóban mindig a néptanítók 
lapja marad, mely mindenben megfelel a vele 
szemben támasztott nagy kívánalmaknak." A lap 
még Szakály Dezső hazafias verskötetéről is na-
gyon meleg ismertetést közöl. 

Tanítók Lapja. Most j anuár 15-én megjelent 
első és második kettős száma gazdag tartalom-
mal jelent meg. Az érdekes cikkeket Ormos La-
jos, Tőrös Károly, Várhegyi Lajos, Szügyi Ká-
roly írta, míg fíarla-Szabó Jenő gimnáziumi 
vallástanár, érdemes őséről, Barla-Szabó Dániel 
gáborjáni rektorságáról közöl érdekes kortörté-
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nelmi emlékezést. A lap nagy gonddal megválo-
gatott cikkei között is föltűnik egyik szerkesz-
tőjének, Varga Lajosnak a lap tárcarovatában 
megjelent két verse, melyből hangos p séták pél-
dát vehetnének. A jól szerkesztett lapot Ormós 
Lajos szerkeszti. Debrecenben jelenik meg. 

Gyermekvédelem. Ennek a havi folyóiratnak 
első számát Kriegs Au Emil apátplébános A val-
lásos nevelésről írt nagyon szép cikke nyitja 
meg, amelyet szép cikkek követnek. Nagyon 
szomorú, de annál tanulságosabb az, amit Maday 
István dr. az Elvált szülők gyermekei című cik-
kében elmond. Beteg az egész kultúránk! A csa-
lád válságban van! „A nagyváros nevelő hatása" 
címen Nemesné Müller Mária igazgató í r t cik-
ket. Majd dr. Fodor Károlyné mond el érdekes 
és jellemző apróságokat egy gyermeküdülőből. 
A lap még ismerteti a tárgykörébe vágó irodal-
mat és sajtót is. Szerkesztik: Máday I s tván egye-
temi magántanár, Karácsony Sándor dr. és 
Pásztor József dr. Felelős szerkesztő Tábori 
Kornél. 

Szabolcsi Tanító. A lap januári első számában 
a vezetőcikk meleg üdvözlés Drozdy Gyulához, 
lapnnk felelős szerkesztőjéhez, abból az alkalom-
ból, hogy a Néptanítók Lapja főszerkesztőjévé 
kinevezték. Majd közli a lap Orbán András ál-
lami tanítóképzőintézeti tanár pedagógiai elő-
adását, a szülőföld ismertetéséről, valamint 
Frenczcl József tanító rokontárgyú, tanulságos 
előadását is. — Szembrátovics János az önálló 
gazdasági népiskoláról elmélkedik, amiket a tö-
megoktatás jelentős és célszerű intézményének 
tart. — Az iskolai élet és a tanítótársadalom 
körébe vágó közlemények is változatossá és ér-
dekessé teszik a lapot, melynek pedagógiai irá-
nyítója Tesléry Károly kir. tanfelügyelő, fele-
lős szerkesztője pedig Sülé Dénes. 

Magyar Pedagógia. J anuá r i első számában szép 
tanulmány van, melyet Garonkay La jos írt 
„Nemzetnevelés és telepítésügy a németeknél" 
címmel. Ugyancsak tanulmányszerű cikk Somo-
gyi József „A tehetség megállapításának problé-
májáról". A folyóirat általában német tárgyak-
kal foglalkozik, mint Ilácz Lajos egy német in-
tézet meglátogatásakor végzett tapasztalataival 
és Nagy I. Béla a porosz középiskolai oktatás-
ügy érdekes kérdéseivel.. . Az „Irodalom"-rovat 
részletesen ismerteti és bírál ja a pedagógiai iro-
dalom ú j alkotásait, végül pedig részletesen mél-
t a t j a azt az ünneplést, melyen Petz Gedeont, a 
budapesti egyetem nagytekintélyű tanárá t és a 
germanisztika tudósát tanártársai és tanítvá-
nyai részesítették 70. születésnapja alkalmából. 
Végül kegyeletesen elparentálja a nemrég el-
húnyt Suppán Vilmost, akiről Gyiday Ágost írt 
szép nekrológot. 

b) Néinet tanügyi lapokból. 

Az iskolai zeneoktatás fogalma és feladatai. 
A bécsi Gustav Moissl í r j a a következőket: 
Az iskolai zene elnevezést mintegy két év-

tizede vezették be a megelőzően használatos is-
kolai ének helyett. Az előbbi tágabb értelmű 
megjelölés az egykori énektanításnak nemcsak 
az elmélyülését, hanem egyúttal a kibővülését 
is kifejezi. 

A mai iskolai zenetanítás a gyermekben 
szunnyadó természetes zenei haj lam és készség 
felébresztését, ápolását és gyámolítását t a r t j a 
egyik főfeladatának. Ezt a feladatot azonban 
csakis a gyermek és a zene között eredetileg 
fennálló természetes érzelmi viszony megerősí-
tésével és elmélyítésével, másrészt a gyermek 
környezetéből kiinduló esetleges kedvezőtlen 
hatások távoltartásával oldhatja meg. Éppen 
ezért nem elég a gyermeket csupán a muzika-
litás szempontjából megvizsgálni, hanem egy-
úttal szükséges őt a fejlődési és a környezet 
megszabta teljességében is megítélni. Ez a fel-
adatkör azután három újabb kérdést t"l az e'ő-
térbe, nevezetesen 1. a gyermek zenei készségé-
nek, 2. zenei fejlődésének és 3. a különféle 
gyermekek zenei tehetségében mutatkozó kü-
lönbségeknek a kérdését. 

A tágabb értelmű „iskolai zene" elnevezés 
ellenére mégis az ének marad az iskolá-
ban végzett mindenféle zenei tevékenység ki-
indulópontja és középpontja. Ám az ének-
tanítás ma már nem szorítkozhatik csupán 
egyes, emlékezet ú t j án megtanult dallamokra, 
hanem az énekkel be kell vezetni a gyermeket 
a zene csodavilágába, hogy ott örömet találjon 
és igazi zenei gondolkozásra tegyen szert. Az 
iskolai zenetanítás tehát nem állhat meg a 
puszta énektanításnál, hanem arra kell töre-
kednie, liogy —- amennyire ez az iskolában le-
hetséges — át fogja a zenekultúra valamennyi 
területét. Az óvodától, az elemi és középfokú 
iskolán keresztül, fel a tanítóképzőig vala-
mennyi korosztály tanulja és ismeije meg az 
igazi zenét, még pedig mindenkor addig a 
fokig, amely a tanuló fejlettségének és kép-
zettségének éppen megfelel. 

A zenében uralkodó törvényszerűségekre való 
rávezetés az iskolában mindig induktive, tehát 
a megfigyelésből és a tapasztalásból nyert is-
meretek út ján történjék, mert a tanulók csak 
így érthetik meg és ismerhetik meg igazán a 
zenét, mint az ember egyik természetes kifeje-
zésmódját s mint a nagy zeneművészek gondo-
lat tartalmának hordozóját. Minthogy pedig az 
iskolai zenetanítást és a tudásban való haladást 
kívánja szolgálni, szükséges, hogy az iskola 
biztosítsa a tanulónak a „technikai" segítséget 
is, amely lehetővé teszi, hogy egy zenei művet 
— legyen az egyszerű népdal, vagy nagyobb 
mű — kifogástalanul, művésziesen elő tudja-
nak adni. E szerint a zene az iskolában három 
alakban szerepel: mint művészet, mint tan-
tárgy (elmélet) és mint technika. 

A művészi szempont azt követeli, hogy az 
iskolában elhangzó minden muzsika művészi 
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értékű legyen. Ezért ki kell küszöbölni az isko-
lából az álművészetet képviselő úgynevezett 
„iskolai dalok"-at, nemkülönben az eredeti mű-
vészi alkotásoknak még oly jól sikerült át-
dolgozásait, mert hiszen az i f júságnak joga 
van ahhoz, hogy a zene mesterműveit tisztán 
és hamisítatlanul ismerje meg. Az iskolai zene-
taní tás a vokális zene (ének) köréből ölelje fel 
elsősorban a népdalt, azután az egyházi dalt, a 
nagy zeneköltők műdalait, a régi dalköltészet 
remekeit és a kardalt . A.z instrumentális (hang-
szeres) zene köréből és a népzene kerüljön a ta-
nítás előterébe, azután tanítsák a szóló- (főként 
zongora) zene, kamarazene és a zenekari zene 
(szimfonikus zene) elemeit, 

A zene, mint tantárgy (elmélet) magában fog-
la l ja azt, ami a zenében a mozgás, hang és 
forma fogalomkörébe tartozik. Ez a része az 
iskolai zenetanításnak felöleli a zenei ri tmika 
és metrika, valamint a dallam- és összhang-
tan, végül a zenei alaktan elemeit. 

Bár az iskola valaminek a technikáját magá-
ért a technikai tudásért (pl. a virtuozitásért) 
nem taníthatja, a zeneoktatásban mégsem lehet 
teljesen mellőzni a technikai részt, annál ke-
vésbbé, mert a technika is bizonyos igazi tudás 
felé vezet. A tudás ebben az értelemben erőt, 
biztosságot és önállóságot jelent, ennélfogva a 
zenei technikának bizonyos fokig helye van az 
iskolában. A zene-technika az iskolai zenetaní-
tásban három feladatkörben ju t szerephez; 
ezek: 1. az emberi hang kiképzése, figyelembe 
véve a gyermeki hang fejlődését; 2. a hallás 
kiképzése, ugyancsak kapcsolatban a gyermek 
hangbeli fejlődésével; 3. a szem (a látás) oly-
i rányú kiképzése, hogy az egyidőben fejlődő 
ritmikai, hangtani és formális iskolázottság 
együttesen kialakíthassa a gyermekben a zenei 
írásjegyek igazi megértésének a készségét és őt 
bizonyos fokú önállóság elérésére tegye képessé. 

A mai iskolai zeneoktatás megoldásra váró 
sokféle feladata egyaránt szükségessé teszi az 
egykori énektanítás teljes átalakítását. Az újabb 
iskolai zeneoktatásnak, miként a többi tantárgy-
nak, meg kell szereznie az iskolában a maga 
teljes önállóságát és biztos ta la já t , s meg kell 
találnia a többi tantárggyal való kapcsolat 
(koncentráció) lehetőségét. E mellett a zene-
tanítás rendszerének minden fokon a gyermeki 
természet különleges sajátságához kell alkal-
mazkodnia. A másik követelmény, hogy a zene-
oktatásnak nevelő- és képzőereje legyen s így 
járul jon hozzá a leendő egyéniség kialakítá-
sához. 
Die Quelle. (1934. I. füzet.) 

c) Francia tanügyi lapokból. 

A családi szellemtől a társas szellemig. 
JVem emelhetünk kifogást az ellen — í r j a a 
szerző —, hogy az iskola vállalkozzék a gyer-
mek önfeláldozó, altruisztikus, egyszóval: er-
kölcsi haj lamainak kezdeményezésére és kifej-
lesztésére. 

Ezúttal azt aka r juk megtárgyalni, vá j jon 

nem akad-e ekörül tennivaló magában a családi 
körben is. A családot olyannak tekinthetjük, 
mint a társadalomnak legkisebb alakját, amely-
nek körében a szolidaritásnak, az együttérzés-
nek bizonyos érzelmei a legalkalmasabb mó-~ 
don nyilvánulhatnak meg. Hiszen iigyeselb, 
erősebb tagjai gyámolít ják a gyöngébbeket, a 
munkaképesek el tar t ják a tehetetlent, egynek 
szenvedését osztja valamennyi, ha egy veszély-
ben forog, az tet t re serkent mindenkit. 

Így tehát a család volna a legalkalmasabb 
környezet azoknak az erkölcsi hajlamoknak 
fölébresztésére és kifejlesztésére, amelyek a leg-
hasznosabbak a társadalmi életre. A társas-
érzelmek ugyanis a legkönnyebben a család 
kebelében olthatok a gyermek lelkébe. 

A családban ott van mindenekelőtt az anya, 
akinek természetadta hajlama, hogy feláldozza 
magát gyermekének, hogy gondoskodjék annak 
szükségleteiről, amelyek kezdetben túlnyomóan 
fizikaiak, tehát önzőek és parancsolok. A cso-
dálatraméltó anyai ösztön teremti meg azt az 
alig hihető bájos viszonyt, amelynél az egyik 
mindent ád, ellenszolgáltatás nélkül, a másik 
pedig- mindent elfogad, viszonzás nélkül, ós 
ebben talál ja meg a maga számítását. Termé-
szetes, hogy maga a család is ennek az önfel-
áldozáson alapuló kapcsolatnak köszönheti a 
fennállását. 

Sokkal rejtelmesebb ennél az a folyamat, 
amelynek alapján a gyermekben a társas ha j -
lamok megrögződnek. 

Ezeknek a haj lamoknak legelső jele az anya 
iránti rokonszenv. Ez a szimpátia halvány el-
ismerés azokért az élvezett testi örömekért, 
amelyeket az nyú j t a gyermeknek. Ez a legelső 
mosoly, annak a láttára, aki táplálja, felüdíti, 
r inga t ja és melegen tar t ja , elbájolja bölcső-
dalokkal, valószínűleg eszmetársításnak ered-
ménye a kellemes érzetek emléke s az azokat 
kísérő egyénnek megpillantása közt, ami végül 
is a r ra vezeti r á a kisdedet, hogy az anyát is-
meri fel a kellemes jelenségek előidézőjéül. 
Annyi kétségtelen, hogy itt a rugója annak a 
hajlamnak, amelyből a gyermeki szeretet sar-
jadzik. 

Váj jon el lehet-e menni addig a megállapí-
tásig, hogy az egész társasélet az anyának s 
a gyermeknek a kapcsolatából keletkezett? 
Annyit mindenesetre valószínűnek kell el-
fogadnunk, hogy sokféle társulás t kezdetben 
az anya képviselt gyemekeivel. 

Ámde a családi közösségben már nem csupán 
az anya s a gyermek foglal helyet, hanem ott 
az apa is. A civilizáció terjedésével mindinkább 
fejlődik az apában az a hajlandóság, hogy fog-
lalkozzék gyermekeivel, hogy ne csupán támo-
gassa az anyát nevelésükben, hanem hogy 
akkor is biztosítsa megélhetésüket, mikor mái-
ő nem él. Ennek következtében a gyermek a p j a 
részéről egész más érzelmek megnyilvánulását 
tapasztalja, mint anyjától, s a fejlettebb gon-
dolkodóképességnek eljöttével ú j okot érez a 
ragaszkodásra, aminél azonban nem a testi, 
hanem az értelmi és erkölcsi vonatkozások a 
fontosak. 



100 
N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 67. ÉVF. 

Tény, hogy mikor az apa már vonzódik járni 
és beszélni tudó gyermekéhez és főleg, amikor 
gyermekét a maga egészének részéül tekinti és 
reá, aki egyébként az ő nevét viseli, szintén ki-
terjeszti a méltóságnak s a becsületnek érzel-
mét, amelyet pedig azelőtt csak saját szemé-
lyének tar tot t fenn: akkor ú j kötelékek kelet-
keztek. 

A gyermek vonzalmat érez apja iránt, nem 
pusztán anyagi kielégültségből, hanem olyan 
szubtilis okokból, amelyeket az ő elemzésre 
még kevéssé alkalmas értelme nem is képes 
meghatározni, de amelyek mindazáltal igen 
nyomósak. Ilyen okok: a biztonságérzet, biza-
lom annak a lénynek erejében és jóságában, 
aki adott pillanatban a támogató és igazság-
szolgáltató hatalmat jelképezi számára, akitől 
egész élete függ s akit képesnek tar t arra, hogy 
őt minden bajtól megóvja, minden akadályon 
átsegítse és minden rejtélynek a kulcsát meg-
adja. 

Ettől kezdve tevékennyé válik a gyermek-
ben a családi szellem s tovább is fog benne fej-
lődni, aszerint, amint nagyobb benne az örökölt 
hajlam, amint több és több alkalma nyílik az 
alkalmazására, amint megnövekedik a család 
és a íiú- meg leány testvérek közt megindul a 
kölcsönösség, kielégítve apai vagy anyai haj-
lamaikat a kisebbek irányában. 

Látnivaló mindebből, miként nyiladoznak és 
fejlődnek a család kebelében azok a legelső 
nyomok, amelyek később altruizmusra, önfel-
áldozásra vezethetnek, mégpedig nem csupán 
a mieink, hanem mások javára is. Egész ko-
molyan föl lehet vetni a kérdést, hogy vájjon 
az olyan gyermek, aki nem esett á t ezen az 
előkészítésen, kevés kivétellel egyáltalában le-
het-e szociális érzékű? Ar ra a sok elhagyatott 
gyermekre gondolunk itt, akinek gyakran anti-
szociális lelkülete jórészt annak a körülmény-
nek a rovására írható, hogy családi környezet 
h í ján nem fejlődhettek ki benne a jó szokások. 

Mondanunk sem kell, hogy még a családi élet 
körében is szükségesek bizonyos föltételek 
ahhoz, liogy a társas szellem a vázolt kívánatos 
irányban fejlődjék. Mert a családi szellem 
ügyetlenül, hamis vágányon is művelhető s 
ebben az esetben a társas szolgálat helyett 
éppen az ellenkező eredmény fog mutatkozni. 
Innen van, hogy lépten-nyomon találkozhatunk 
elkényeztetett serdültekkel, akik nem képesek 
még sa já t magukat sem szolgálni, nemhogy 
akár a legkisebb erőkifejtéssel is szüleiknek 
vagy testvéreiknek segítségére lehessenek. Ho-
gyan várható aztán, hogy ezekből munkás fér-
fiak, asszonyok váljanak? Még annyi sem telik 
majd ki tőlük, hogy normális feladataikat be-
töltsed sa já t otthonukban, ha ugyan ennyire is 
viszik. 

A leggyakrabban az a baj, hogy éppen a mű-
velt osztályok i f j a i és hajadonai, akiknek pedig 
a legtöbb lehetőségük van arra, hogy tökéletes 
emberekké váljanak, s akik hivatva lennének 
rá, hogy a szociális munka élére helyeztesse-
nek, inkább mások fáradozásának és erejének 
kihasználására vannak nevelve, nemhogy tevé-
keny és hatásos együttműködést fejtenének ki 

azoknál az intézményeknél, amelyeknek veze-
tői vagy védnökei. 

A humanizmus nagyon is passzív fogalom, s 
ez a mondás: nihil humánum a me alienum 
esse puto (semmi emberit nem tartok magam-
tól idegennek) inkább ezt jelenti: nem szeret-
nék egyetlen alkalmat sem elmulasztani, hogy 
élvezzem mindazt, amit embertársaim alkotnak 
vagy megalkottak, semmint ezt: arra törek-
szem, hogy erőm fölöslegét mások javára hasz-
náljam, avégből, hogy több örömük teljék mind-
abból, amit az emberek megvalósítanak vagy 
megvalósítottak. 

Az a baj, hogy az emberiségből hiányzik 
a humanizmus. 

Ez ellen pedig tenni kell, éppen most, amikor 
némelyek azt hiszik, hogy a civilizációt a 
puszta klasszikus tanulmányokkal meg lehet 
menteni. A valóság ugyanis az, hogy a huma-
nista tanulmányok bizonyos mértékben elő-
készítenek az élite, a kiválóságok szerepének 
megértésére, ámde nem nyúj tanak kellő út-
mutatást e szerep betöltésére; gyakran csak 
elmélyítik a kételkedést s az önzést azokban, 
akiknek pedig az lenne a feladatuk, hogy pél-
dát adjanak a tömegeknek. 

Az elmondottakból azt a tanulságot vonhat-
juk le, hogy ama tényezők közt, amelyek szoli-
dáris társadalom kiépítésére alkalmasak, első 
helyet foglalnak el azok a tulajdonságok, ame-
lyeket a hatásos és tevékeny családi szellem 
képvisel. Az elemi hajlamokból ki indultan 
könnyen rászoktathatni a gyermekeket, hogy 
betöltsék előbb az otthoni, később pedig társa-
dalmi kötelességeiket. A jól értelmezett családi 
szellem tehát nem ellentétes a társas szellem-
mel s emennek a legalkalmasabb előkészítője 
lehet. Dr. Decroly Ovid f . 
Pour l'Ére nouvelle (Párizs), 
1933 decemberi szám. 

d) Olasz tanügyi lapokból. 

Rivista Pedagogica-nak, melyet Luigi Cre-
daro, a római egyetem pedagógiai tanára szer-
keszt, 1933. évi november-decemberi számában 
Pietro Tullio, a messinai egyetem pedagógia-
tanára, behatóan foglalkozik a beszéd vizsgá-
latával, a szavak és az írás keletkezésével. Vizs-
gálatai ar ra irányultak, hogy megállapítsa az 
egyes betűk alapelemeit és azokat a lélektani 
okokat, melyek az egyes hangok jelzésére, ki-
fejezésére a mai betűalakok eredeti f o rmá já t 
létrehozták. Tullio azt igyekszik kimutatni , 
hogy a kisgyermekek ugyanazon hangra min-
dig ugyanazon mozdulattal reagálnak és ezen 
mozdulatok és a betűk a lak ja között szükség-
szerű összefüggés áll fenn. Vizsgálta továbbá 
a hangok kiejtése és a betűk alakja közötti 
kapcsolatot is. Ezeknek a vizsgálatoknak ered-
ményeként a betűalakok alapelemeit öt egy-
szerű vonalra vezeti vissza. Ezek a következők: 
egyenes, kör, ellipszis, parabola (£1) és lemnisz-
káta (fekvő nyolcas: oo). Akit írni aka runk 
megtanítani, szükséges, hogy az írás megkez-
dése előtt ezeket az elemeket ismerje és t u d j a 
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is írni. Tullio tehát, mielőtt az írás tanítását 
megkezdené, előbb hosszabb ideig foglalkozik 
az írási előgyakorlatokkal. Az írási elő-
gyakorlatok különben az olasz tantervben kü-
lönlegesen hangsúlyozott helyet foglalnak el. 
E r re a célra Olaszországban eddig különösen 
kétféle módszer van használatban. Az egyik 
egy érre készített vonalzót használ, melyen 
I + X L 1 A Ö - a l a k ú nyílások vannak kivágva, 
5—8 mm nagyságban. Ezekbe a nyílásokba 
illesztett irónnal rajzolja a gyermek a meg-
adott mértani alakokat, melyek az íráshoz szol-
gálnak előgyakoriatul, kézügyesítőül. A másik 
módszer erre, melyet az 1923. évi olasz tanterv 
is ajánl, a Montessori Mária-féle eljárás, mely 
egyrészt szintén különböző, kb. 8—10 cm-es mér-
tani alakok kivágott mintája után való rajzo-
lással készíti elő az írást, másrészt a jobb kéz 
két uj jának, a nagy alakban készített, érdes-
feliiletű betűkön való végigvezetésével. 

Tullio ebben a tanulmányában egy harmadik 
módot ajánl. Azt ajánlja, hogy készítsünk egy 
könyvnagyságú táblát igen erős keménypapír-
ból és erre rajzol juk rá a betűk alapelemeit. 
A Tullio által javasolt táblán 12 ilyen alap-
elem és azok legegyszerűbb összekötése van : 
egyenes, kör, ellipszis, U, fl> S, C, továbbá 
az /, t, p és h betűkben előforduló hurokvona-
lak. Erre a táblára átlátszó, fehér celluloidból 
készült tábla illeszthető, melyet előbb dörzsölő-
papírral írásra alkalmassá, érdesfelületűvé kell 
tenni. A gyermek tehát ezen át másolja a nagy, 
5—6 mm nagyságú vonalakat. A kézügyesség 
ilyen gyakorlására Tulliónak van még egy el-
járása. Gumiból téglalap-, ellipszis- és köralakú 
bélyegzőt készít, olyasfélét, mint amilyent a 
kézimunkák előnyomásánál használnak. Az ido-
moknak körülbelül 1 cm a legnagyobb mére-
tük. Ezeket a formákat a gyermekek maguk 
nyomják a füzetükbe és az így nyert f igurá-
kat maguk töltik ki a téglalapnál egyenes, az 
ellipszisnél és a körnél a kerülettel párhuza7 
mos ellipszis-, illetve köralakú vonalakkal. Az 
olasz tanterv ezekre az előgyakorlatokra körül-
belül 3—4 hónapot ír elő. Tullio a végzett kí-
sérletei alapján, melyek egy részét fénykép-
másolatokban is közzétette, az elért eredmé-
nyekkel igen meg van elégedve. 

A szükséges írási előgyakorlatok elvégzése 
után az írásnak és olvasásnak az összekapcso-
lására tér át. Módszere itt is az átlátszó cellu-
loidlapra való íratás. Száz olyan egyszerű szót 
választott ki, melyek jelentését a gyermekek 
ismerik és amelyek tartalmazzák az olvasásban 
előforduló összes szótagokat. Pl. pipa (pipa), 
lume (fény), dado (kocka), manó (kéz), pálla 
(labda), cane (kutya) stb. Ezekkel a szavakkal 
táblákat készített, ugyanolyan nagyságban, 
mint amelyről az előbb beszéltünk. Egy-egy 
táblán a fenti szavak által jelentett tárgy képe 
és mellette a leírt neve van: 

pipa 
lume 
dado 

A gyermek az átlátszó celluloidlapon í r j a a 
szavakat és hangoztatja a tái 'gyak nevét. A szó-

tagokra a leírt és hangoztatott szó egyes szó-
tagjainak letörlése által vezeti a gyermeket. 
Például: pi . .,, . . pa, lu .., . .me, da. . , . . do stb. 
Mikor m á r ezzel is készen van, akkor nagy-
alakú, Montessori Mária betűivel egyező nagy-
ságú, 8—10 cm nagy, keménypapírból kivágott 
írott betűkből rak ják ki a szótagokat és a sza-
vakat. És pedig önállóan, az elébük helyezett 
tárgy vagy a tárgyak képe alapján. 

A mondatok szerkesztésére, tehát az önálló 
fogalmazás első gyakorlására, szintén mozgá-
sok és egyréb cselekvések, továbbá képek szol-
gálnak. Áz azokból nyer t mondatokat rakják 
ki a betűkből. Erre több száz példamondatot 
közöl Tullio. A kirakott szavakat most már 
papír lapra íratja. így éri el az írás, hangoz-
tatás és megértés összekapcsolását. Sőt nagy 
mértékben érvényesül módszerében a gyermeki 
öntevékenység is. Tullio közli a különböző korú 
gyermekeknél elért írási eredmények fényké-
peit is. Az eredményekben nincsen semmi meg-
lepő. Sikerültebb vagy kevésbbé sikerült gyer-
mekírások. Meglepő azonban, hogy ezek a gyer-
mekek még nem a rendes elemi iskolai első-
osztályos tanulók, hanem az úgynevezett elő-
készítő (preparatorio = első osztály előtti) osz-
tályba já rnak . Van közöttük 5 éves, néha még 
pár hónappal ennél f iatalabb is, de a legidő-
sebb sincs G éves. í rása ik gyerekesek, kezdet-
legesek, de a helyesírásuk, a szótagokból össze-
rakott szavak írása jó. Az elért eredmények-
ből a r ra következtet a szerző, hogy az írás-
olvasás tanítása tulajdonképen a 6 éves kor 
előtt megkezdhető és ha a módszert óvatosan, 
a gyermekhez szabott módon alkalmazzuk, meg-
felelő eredményeket is érhetünk el. 

(Rivísta Pedagogica.) 

PEDAGÓGIAI S Z E M I N Á R I U M 

Pedagógiai szeminárium Ózdon. Az ózdi és 
putnoki járás tanítósága Kolumban Lajos kir. 
tanfelügyelő elnöklésével január 18-án pedagó-
giai szemináriumot tar tot t az ózdi társulati isko-
lában. Kolumbán Lajos kir. tanfelügyelő meg-
nyitója után Hayer László társulati tanító mu-
tatott be mintatanítást „Revíziós óra" címmel. 
Hayer László nagy szaktudással felépített taní-
tásával azt szemléltette, mint szegődött a reví-
ziós eszme szolgálatába a határszéli ózdi társu-
lati iskola egy havonta beiktatott különórával. 
A taní tást Kruppa Nétus hódoscsépányi r. kath. 
igazgató-tanító bírálta meleg elismeréssel. 

Bors István társulati tanító értekezett ezután 
az előkészületi naplókról. Az értekezést Hoff-
mann Albert társulat i tanító méltatta. Az elő-
készületi napló gyakorlati keresztülvitele kö-
rül felmerült élénk eszmecserét Benedek Béla 
társulati főtanító értékes hozzászólása fe-
jezte be. 

Burner Tihamér centeri r. kath. tanító kézi-
munkát tanított a I I . osztályban. Kedves köz-
vetlenséggel előadott tanítását Nagy Árpád tár-
sulati tanító bírálta. 

Kolumbán Lajos kir. tanfelügyelő mondott 
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köszönetet a közreműködőknek és felhívta a ta-
nítóság figyelmét a Miskolcon felállítandó tan-
szermúzeumra, mely az első ilyen kultúrintéz-
mény lesz az országban. 

Délután a gyártelepi kultúrpalota színházter-
mében a szülők részére tartott előadást. Kolum-
ban Lajos kir. tanfelügyelő „A gyermek őfel-
sége" címmel- Pedagógiai tudásának reflektorá-
val világította meg a családi nevelés hibáit és 
mutatott rá a szülői ház és az iskola közötti he-
lyes kapcsolatra. A való életből megelevenített 
epizódokkal gazdagon szemléltetett, lenyűgöző 
előadása mély hatást váltott ki a közel 900 főt 
számláló közönségben. 

Befejezésül az ózdi gyári iskola gyermekkara 
Fodor János társulati tanító vezetése mellett a 
betegen fekvő Szedlák Gábor társulati tanító 
által betanított magyar dalokat adott elő álta-
lános tetszés mellett. 

A pedagógiai szeminárium sikere Czangár 
Lajos ózdi társulati felügyelő, igazgató-tanító 
gondos előkészítését dicséri. 

A pécsi tanítóság pedagóiai szemináriuma. Az 
egyre nyomasztóbb viszonyok közt is lankadat-
lan lelkesedéssel és töretlen munkabírással 
gyűlt össze Pécs sz. kir. város tanítósága január 
24-én pedagógiai szemináriumára. Berze Nagy 
János vezető kir. tanfelügyelő elnöki megnyi-
tójában vázolta az író és a pedagógus sors-
közösségét, amint az egyre sűlyedő szellemi és 
erkölcsi igénylés szomorú korszakában vívják 
az elkeseredett harcot a szebb és jobb győze-
lemért. Erőt s kitartást kér a Mindenhatótól a 
tanítóságra, hogy a küzdelemben felülkere-
kedjék. 

A tárgysorozat első pontjaként Ozoray Teréz 
pécsi áll. tanítónő kimerítő és gondosan körül-
tekintő elméleti fejtegetésben rámutatott a 
beszéd- és értelemgyakorlat I. oszt. anyagából 
vett „Az iskolaszolga" c. tétel tárgyalási mód-
jára, melyet aztán tíyulay Hona pécsi áll. ta-
nítónő egy könnyedén pergő, élénk, a kérdést 
minden oldalról megvilágító gyakorlati tanítás-
ban szemléltetett. Ezt követőleg Fónod Gyula 
pécsi áll. tanító mélységes tanítói megérzéssel 
ecsetelte a „Füstbe ment terv" c. költemény-
ben rejlő, pedagógiailag értékesíthető érzése-
ket és szépségeket, míg Kissné Schönstein 
Erzsébet pécsi áll. tanítónő szemléletes, jól át-
gondolt tanításban állította azt a maga egé-
szében a hallgatóság elé. Veledics László pécsi 
igazgató-tanító az iskolai élet hétköznapjaiból 
merített mozaikszerű példákkal szólaltatta meg 
az ú j tanterv gyakorlati tanulságait, Puháné 
Meszlényi Irén pécsi áll. tanítónő nagy körül-
tekintéssel és lelkiismeretességgel ismertette 
Nemesné Müller Márta: ,,A gyermekszoba min-
dennapi kérdései" c. művét és azt mint igen 
tanulságost, társai figyelmébe ajánlotta. Be-
fejezésül Kokus Ilona pécsi áll. tanítónő, aki 
e kérdés egyik legalaposabb gyakorlati műve-
lője, rajongó szeretettel szemléltette az I f jú-
sági Vöröskereszt intézményét és a tanítóság 
szíves közreműködését kérte. Mind a hozzá-
szólások, mind az elnök zárószavai munkás, 
tanulságos napot nyugtáztak. bc. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Az elemi és középfokú oktatás vezér- és segéd-
könyvei. A Fővárosi Pedagógiai Könyvtár ki-
adványai, 2. szám, 1933, XXVI+735 negyedr. 
lap. Ára 12 P.# 

^ szokásos bibliográfiái és tudományos fel-
c zt-ással szakítva — olvassuk — a könyvtár 
ezúttal kísérletképen újrendszerű katalógust 
bocsát az elemi és középfokú oktatás rendel-
kezéséi e. Feladata, hogy a könyvtár nem peda-
gógiai, hanem a különböző tantárgyakra vonat-
kozó anyagát a módszeres vezérkönyvek köré 
csoportosítva, e tantárgyak felosztásának meg-
felelő elrendezésben sorolja fel s ezzel a kar-
társaknak a tanítási előkészület munkáját meg-
könnyítse. 

Ez a hivatalos célkitűzés két szempontból is 
helytálló, mert homloktérbe helyezi a tanító 
munkájának sarkalatos részét: a tanítási a való 
készülődést és számol az egyéni ós társadalmi 
gazdasági tényezőkkel, megkönnyíti, mintegy 
racionalizálja az említett pedagógiai-didakti-
kai követelmény minél teljesebb megvalósí-
tásának lehetőségét. A tanulók számára szol-
gáló „tanulás technikájának" ellenpárja ez, mert 
gazdaságos alapon lehetővé teszi a tanítóság 
továbbképzését. 

Nem volt, nincs és nem lesz olyan gyűjtemé-
nyes munka, amely teljes és tökéletes lenne: 
minden odavalót maradék nélkül felölelne és 
mindenkinek ízlését, várakozását teljesen ki-
elégítené. Hiszen az ilyen munkák a gondos 
szerkesztést és technikai elkészítést megköve-
telő idő miatt már születésükkor részben el-
avultak és az újabb termelés folytán nem áll-
hatnak egészen a kor tudományos (pedagógiai) 
szintáján. Nagyon is megfontolandó lenne tehát 
az a gondolat, vájjon nem lehetne-e megfelelő 
nyomdai eljái ássál az utánpótlást az eredeti 
munkába ügyesen beilleszteni. Ügy tudjuk, 
hogy a könyvjegyzékek folytonosságának ilye-
tén megvalósítására a külföldön már történtek 
biztató kísérletek. 

A hiányokat illetőleg ezúttal csak a követke-
zőkre utalunk. Általában úgy látjuk, hogy a 
segédkönyvek fogalma és területe túlságos ke-
retben érvényesült. (Arany, Gárdonyi, Hcrczeg, 
Mikszáth, Goethe stb. munkáinak egy-egy ol-
dalra terjedő részletes felsorolása nem feltét-
lenül szükséges.) A ,,Tanítás mesterfogásai" 
csoportban (21. 1.) három érdekes munka hiány-
zik. A klasszikus nyelvek gyengén vannak kép-
viselve (81., 191—92. 1). A földrajzban nélkülöz-
tük a ma oly fontos politikai földrajzra ós geo-
politikára vonatkozó munkákat. A magántaní-
tás kézikönyveinél (77. 1.) a Langenscheidt-féle 
könyvek közül csak az idegen olvasmányanyag 
(fremdsprachliche Lektüre) szerepel, a Tous-
saint—Langenscheidt-féle „Levelek" (Unter-
richtsbriefe) ellenben nem. Langenscheidt ki-

* A kiadványok 1. száma „A kisdednevelés kalauza" 
eímmel 1931-ben jelent meg (113 lap). Még előbb, 1928-
ban, „A Fővárosi Pedagógiai Könyvtár Évkönyve és sze-
melvényes szakjegyzéke, 1928" (XVIII + 212 lap). 
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maradt a betűrendes szerző- és címjegyzékből 
is. Ugyanebbe a csoportba lehetett volna fel-
venni az Egyetemi Nyomda kiadásában meg-
jelent német, f rancia ós olasz Beszédgyakorla-
tokat stb. 

Mindezek az apróságok — amelyeket pusztán 
komoly bíráló tisztünk beigazolásának érdeké-
ben soroltunk fel — mit sem vonnak le a hatal-
mas munka értékéből, amely nem egy számba-
vehető előnnyel is dicsekszik. Így például min-
den tantárgy végén utal a Néptanítók Lapjá-
nak 1925—31. évfolyamaiban megjelent minta-
tanításokra. Helyes érzékre vall a „Nemzetiségi 
kérdések" és a „Mit vesztettünk'' csoportja is 
(275. 1.) stb. 

Végül kérés a lakjában két életrevalónak, idő-
szerűnek látszó incútvánnyal járulunk az illeté-
kes tényezők elé. 1. Ne tartsák ezt a Jegyzéket 
lakat alatt , hanem, egy szerény tartalékkészlet 
kivételével, terjesszék minél szélesebb körben, 
hogy minél jobban megfelelhessen hivatásának, 
céljának, amelyet Szendy Károly dr. tanácsnok 
az Előszóban találóan úgy fejez ki, hogy fővá-
rosunk buzgó tanítóságának és tanárságának 
gyakorlati hasznot haj tson és a főváros isko-
láin át az egész magyar oktatásügy irányítá-
sára kihasson. Második kívánságunk arra vo-
natkozik, hogy a Fővárosi Pedagógiai Könyv-
tár t és ezt a Jegyzéket vegyék fel a fővárosi 
nevezetességek közé és mutassák meg azoknak 
az előkelő külföldi vendégeknek, akik hazánkat 
mostanában olyan sűrűn felkeresik. Vallom, 
hogy nemzetünk kulturál is fogékonyságának 
és szintájának kevés olyan meggyőző bizonyí-
téka akad, mint ezek az alkotások. Csak igaz-
ságérzésünknek teszünk eleget, amikor hódolat-
tal adózunk e könyvtár vezetőjének és munka-
társainak azért az ernyedetlen ki tar tásért és 
kiváló szakértelemért, amellyel ezt a munkát 
létrehozták. Ugyancsak teljes elismerés jár ki 
a székesfőváros házinyomdájának ezért a tipo-
gráf ia i lag szinte tökéletes alkotásért, amely a 
rokon nyugati vállalatoknak is mintaképül szol-
gálhat. 

# 

Külön kell megemlékeznünk arról az értékes 
tanulmányról, amely A ma iskolája címmel a 
könyvészeti rész elé van illesztve (XI—XXVI. 
lap) és nyilván a könyvtár vezetőjének, Nyireő 
Évának, avatott tollára vall. A szerző ebben 
alapos tudással tá rgyal ja a munkaiskola pro-
blémáját, átfogó szempontból: tisztázza fogal-
mát, lépten-nyomon kíséri fejlődését, átalakulá-
sát, végül a következő életrevaló és időszerű 
indítvánnyal lép elő: „Teremtse meg a magyar 
oktatói kar azt a magyar szellemű munka-
iskolát, amely a mostani körülmények között 
minden nagyobb átalakítás nélkül megteremt-
hető." A kivitelre nézve nyomban öt pontban 
részletes útmutatásokat is ad. Nem mindenben 
osztjuk nézetét; így például a XI I I . lapon, ami-
kor a régi iskoláról túlszigorúan megállapítja, 
hogy az két végleges gyermektípust termelt, 
egyrészről a megrögzött, megátalkodott bűnöst, 
másrészről a megtört, megalázott vagy meg-
alázkodó gyáva lelket. (Honnan van mégis az, 

hogy ebből az egyetemesen kárhoztatott régi 
iskolából annyi kiváló ember került ki?.) Mintha 
ezt jóvá akarná tenni, néhány sorral lejjebb 
ezt í r ja : „Számtalan eset bizonyítja azonban, 
hogy az (új) iskola az élvezetességre való tö-
rekvésben olykor túllő a célon", és ezt egy első-
osztályos szájából csattanóan szemlélteti. 

Dr. Lacza István: „Lelkipásztor és politika álta-
lános egyházi és különleges magyar szempont-
ból." (A Kir. Magyar Egyetemi Nyomda ki-
adása.) Bolti ára: 1 P. 

A szerző éidekes tanulmányában nagy tárgy-
ismerettel és éles logikával tárgyal ja azt a nap-
jainkban különösen aktuálissá vált kérdést, 
váj jon a politikai szereplés összeegyeztethető-e 
a papi hivatással, kiváltképen a lelkipásztor-
kodó papság hivatásával s vállalható-e ez a 
szereplés a papi méltóság csorbulása.és a lelki-
pásztori érdekek súlyos sérelme nélkül. 

A kérdés tárgyalása során ismerteti az erről 
különböző egyházi és egyházellenes részről val-
lott felfogásokat, teljes tárgyilagossággal fog-
lalkozik a papság politikai szereplésének elő-
nyeivel és hátrányaival, annak a hívek lelki 
életére gyakorolt hatásával. Cáfolja azt, mintha 
az egyháziak tevékenységének kizárólagosan a 
szellemi és lelki térre kellene szorítkoznia és 
rámuta t azokra a nemzeti, társadalmi és szo-
ciális hátrányokra, amelyekkel a papságnak a 
politikai életből való teljes visszavonulása 
járna. 

A megoldást a szerző tárgyilagos mérséklet-
tel az állami érdekeknek az egyházi érdekekkel 
való teljes összehangolásában keresi. Megálla-
pítja, hogy a lelkipásztorkodásnak a politikai 
tevékenységgel való összekapcsolása csak akkor 
állami érdek ós csak akkor szolgálja a lelki-
pásztori érdeket is, illetőleg csak akkor veszély-
telen arra, amikor a politikai tevékenységre 
olyan egyházi férfiak vállalkoznak, akik amel-
lett, hogy a nyilvános politikai életben való 
eredményes működéshez szükséges képességek-
kel rendelkeznek, egyúttal lelkipásztori hiva-
tásuk magaslatán is állnak, akik az egyházias 
szellemnek és a lelkek üdvének mindenekfeletti 
szeretetét össze tud ják egyeztetni a Haza 
ügyéért való áldozatos törekvéseikkel. 

„Gödöllő 1933." A M. Kir . Állami Térképészet 
által kiadott ízléses füzet általában is, de külö-
nösen cserkészkörökben nagy érdeklődésre szá-
mot tar tó tanulmányokat tartalmaz. 

Dr. Borbély Andor: „Gödöllő és környéke ka-
tonai térképeinken" című tanulmányában a 
gödöllői nemzetközi cserkésztáborozásra emlé-
kezve felhívja a figyelmet a térképre, mint az 
emlékezés útvesztőiben legmegbízhatóbb veze-
tőre. A térkép minden pontja, minden vonala 
felidéz egy-egy kedves emléket a ma színes 
világából s egyetlen ilyen fennmaradt térkép 
akár évszázadok múlva is teljes hűséggel ele-
veníti fel az 1933. évi gödöllői világtábor min-
den részletét, mint ahogy a környék régi tér-
képei csodálatos elevenséggel varázsolják elénk 
például a 150 év előtti Gödöllőt. Három tér-
képen muta t ja be Gödöllő környékének régi 
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képét és a tá jban azóta végbement változáso-
kat, illetőleg ismerteti a térkép és térképészet 
fejlődését. 

Dr. Zsembery Gyula: „A térképolvasás taní-
tása a cserkészeknél" című cikkében a cserkész-
ne velés alapgondolatából és az ebből folyó ta-
nítási elvekből kiindulva ismerteti a cserkész 
fejlődési fokozatait, a „próbázást", a cserkész-
tananyagot, a tanítás módszerét és a „tanter-
vit". Végigkíséri a cserkészképzés különböző 
fokozatain a térkép tanulását egészen addig, 
míg a cserkész a vázrajzkészítésen, kereszt-
metszet készítésen és a rendes térképpróbák alá 
tartozó egyéb elméleti részek gondosabb és ala-
posabb átdolgozásán kívül a térképjavítás sza-
bályaival, a térképkészítés ismeretével és más 
a térképolvasáshoz nein feltétlenül szükséges 
kérdésekkel is tisztába jön. 

Velősy Béla: „Cserkészeink térképészkikép-
zése" címmel ír szintén értékes tanulmányt, 
amelyben rámutat arra, hogy ilyen hosszútar-
tamú kiképzési alkalmat a cserkészmozgalmon 
kívül más intézmény biztosítani nem tud s ha 
a rendelkezésre álló időszakot tervszerűen, 
ügyesen használják ki, a cserkészmunkán belül 
adott térképész-kiképzés értéke még honvédelmi 
szempontból sem megvetendő. Ismertet i a gya-
korlati és elméleti kiképzés főbb fejezeteit, 
amely kiképzés eredményeként a cserkész meg-
bízható, jó térképolvasóvá, a célnak megfele-
lően használható vázlat- és tájrajzkészítővé 
válik 

A rend könyvei. Három hasznos könyv hagyta 
el a sajtót, melyek arra vannak hivatva, hogy 
segítségükkel mindennapi életünkbe rendszert, 
tervszerűséget s ezzel családi életünkbe harmó-
niát, boldog, derűs légkört vigyünk be. 

Az első könyv: „Háztartási számadónaptár 
1034. évre." Ez a naplószerű könyv már ötödik 
évfolyammal jelenik meg, ami azt mutatja, 
hogy négy éven át megfelelt feladatának. 
Naplószerű használata kitér minden olyan moz-
zanatra, amely a háztartásokban előfordul. 
Világos áttekinthetőségével állandóan ellen-
őrizhetjük belőle háztartásunk minden bevéte-
lét, kiadását és álladékát. Aki ennek a napló-
nak vezetését megszokja, jövedelmének ész-
szerű beosztását is biztosítja. (Ára 1 P 20 fillér.) 

„A rend könyveinek" második kötete a „Házi 
iktató", mely személyi és családi okmány-nyil-
vántartó, -mutató ós -rendszerező. Ha ezt a 
könyvet vezetjük, minden egyes okmányunk-
nak, i ratunknak bármely pillanatban meg tud-
juk mondani a fontosabb adatait s ezzel nem-
csak rendszert, tervszerűséget viszünk életünk-
be, hanem sok időt is takarí tunk meg vele. 
(Ara: fűzve 2 P 40 fillér, kötve 3 P 50 fillér.) 

A harmadik könyvnek „Utijegyzetcim" a címe, 
mely a szép és harmonikus utazás kalauza. 

Ennek a könyvnek használatával nemcsak az 
utazásra való előkészületre, az utazásnak kel-
lemes menetben való lebonyolítására, hanem a 
kedves emlékek megrögzítésére is alkalmat ka-
punk. (Ára 60 fillér.) 

A könyvek szerzője „Oeconomus", aki világ-
talan hadirokkant katonatiszt. (Megrendelhetők 
„A rend könyvei" kiadóhivatalánál, Budapest, 
VI, Andrássy-út 35.) 

Murgács Kálmán magyar nótái. Az érdemes 
zeneszerzőnek tizenhat csárdása és vidám nó-
tá ja jelent meg énekre és zongorára leírva, 
ízig-vérig magyar pattogó csárdások, szelid 
humorú, irodalmi értékű vidám előadási dara-
bok, különösen népművelési előadásokra, le-
vente- és hazafias hangversenyekre alkalmasak. 
Ügy vannak zongorára letéve, hogy kezdő zon-
goristák is élvezhetően tud ják , eljátszani. Je-
genyefák nem nőnek az égig, Mindig mondtam, 
veszedelmes a lány, Sándor József Benedek, 
Szőke Tisza haragjában megáradt, Magyar hu-
szár lelke szállt az egekbe, Köves úton vigan 
ballag a szekér, Két nap óta iddogálok, Galamb-
falvi nagy cserfa stb. nóták a rádiónak is leg-
kedvesebb műsorszámai. A csinos, kemény-
kötésű könyv ára 2 pengő. Megrendelhető a 
szerzőnél: Budapest, József-kőrút 41. 

Az Énekszó ú j számának nevezetessége Kodály Zoltán 
tanulmánya a gyermekkarokról s lesújtó kri t ikája a 
mai zenei állapotokról, Molnár Antal írása a népdal-
gyűjtésről, Sztankó Béla cikke a kótatanításról, Tóth 
Aladár bírálata, Szabolcsi Bence ismertetése, iskolai 
minlntanítások és ú j módszerek bemutatása teszik 
gazdaggá az ú j számot. A hangjegyes rész érdekességei 
Jakob Regnart kórusa Balassi Bálint egykorú versé-
vel, Kerényi György finomszövésű leánykara, Kertész 
Gyula három pompás köszöntője és végűi az ének-
karok kedvencei: nagyszerű kánonok Haydn, Bárdos 
Lajos, Gamauf H. és Veress S. tollából. A lap. mely-
egyébként a most megalakult Magyar Énekoktatók 
Egyesületének hivatalos lapja, Kerényi György és 
Kertész Gyula szerkesztésében jelenik meg. Mutat-
ványszámot készséggel küld a kiadóhivatal, Budapest, 
I, Fery Oszkár-utca 55. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Else Liefmann dr.: Volksschüler innen (Nép-
iskolai leánytamdók). 1932, 124 lap, 10 ábrával 
ós számos táblázattal. 

Ennek a munkának célját, tar ta lmát már a 
következő részletes alcím jelzi: A népiskolai 
leánytanulók szellemi és testi teljesítményei ós 
alkatbeli vonatkozásuk. Lélektani-orvosi vizs-
gálat, egyben adalék a szellemi-testi összefüg-
gés kérdéséhez. 

Ez utóbbi probléma, amely valójában az 
egész embert vonja a kutatás körébe, már elég 
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tekintélyes, de ínég' távolról sem elegendő elő-
munkálattal rendelkezik, amelyeket a szerző 
részletes áttekintésben ismertet (5—11. 1.). Sa já t 
vizsgálatait kevés számú leányon végezte: eg"y 
freiburgi iskola 4. osztályának 152, részben is-
métlő, kilenc-tízéves tanulóján. Kettős célt tű-
zött maga elé: a) a testi és szellemi teljesít-
mények szélsőséges (legnagyobb és legkisebb) 
értékeinek és ennek a lapján bizonyos típusok 
megállapítását; b) e két nembeli tevékenység-
körül esetleg mutatkozó összefüggés kiderítését. 

Külön fejezetben (110—113. 1.) ismerteti az 
eredményeket, amelyeket a következőkben fog-
lal össze: A két rendbeli (szellemi és testi) tel-
jesítmény tipikus összefüggése ugyan nem volt 
kimutatható, de kiderült, hogy az egyik terüle-
ten elért jó teljesítmény — feltéve, hogy alkati 
tényezők ennek nem állták ú t já t — közeli ro-
konságban van a másik területbeli jó teljesít-
ménnyel. Viszont valamely jó teljesítmény 
kapcsolata egy rosszhoz és a rosszaknak egy-
más között nem domborodott ki eléggé. Ezeket 
a jelenségeket egy értelmiségi erő (intellective 
energy) hipotézisével magyarázhatjuk, más 
szóval: a kísérleti személyek lelki-testi alka-
tából kisugárzó aktivitással. A gyenge telje-
sítményű növendékek korukhoz képest cseké-
lyebb termettel rendelkeztek, ami különösen 
ismétlőknél volt megállapítható. Számos kivé-
tel ellenére ki lehetett mutatni, hogy átlagban 
a tehetségesebb gyermek nagyobb teljesítményre 
is képes, ír.ég pedig főleg azért, mert átlag 
egészségesebb. A vizsgálatok szerint legszoro-
sabb kapcsolat áll fenn egyrészt szellemi tehet-
ség- és testi egészség, másrészt gyenge tehetség 
és néhány tipikus betegségi jelenség között. 
Ezzel tudományos megállapítást nyert az a 
tétel, hogy a testi egészség jelentősen befolyá-
solja a szellemi tevékenységet. Az ismétlőknél 
és gyenge tehetségűeknél az alacsony testmé-
retek jóval nagyobb számmal fordulnak elő, 
mint a magasak; viszont az intelligensek cso-
port jában ez utóbbiak túlnyomóak, az alacsony 
testméretek pedig ri tkábbak. A testalkat és 
testgyakorlat összefüggése a futásban és távol-
ugrásban pozitív értelemben érvényesült (tüdő-
kapacitás, végtagok). Gyengetehetségűek és 
ismétlők gyakran kerültek ki alacsonyabb tár-
sadalmi állású, többgyermekes családokból. 
Ezeknél a táplálkozási viszonyok is kedvezőt-
lenebbek, mint a tehetségesebbek csoportjában, 
bár izomzatuk nem rosszabb. A tehetséges leá-
nyoknál gyakrabban mutatkoznak a kezdődő 
nemi érés jelei, ami a r r a vall, hogy testileg is 
fejlettebbek. 

A szerző buzgóságának kijáró elismerésünk 
ellenére nem hallgathatunk el néhány bíráló 
megjegyzést. Így a kísérleti személyeknek fe-
lette alacsony létszámát (152) nem ta r t juk alkal-
masnak, illetőleg elegendőnek egyetemes érvé-
nyű tételek levezetésére. Az eredmények néme-
lyike egyébként kísérleti beigazolása a pusztán 
megfigyelésen alapuló tapasztalatnak. Végül 
nem igen lát juk azokat az előnyöket, amelyek 
e vizsgálatokból a gyakorlati taní tásra hárul-
nának, illetőleg abban értékesíthetők lenné-
nek. k f . 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Százéves elemi iskola. 
Mostanában ünnepelte meg Kolozsvárott a 

Rudolf-úti református elemi iskola százéves 
fennállásának évfordulóját . Kovács János, az 
intézet öreg igazgatója, közel ötven esztendeje 
áll az iskola szolgálatában. 

Nagy József tanító ismertette az iskola törté-
netét. 1832 április 28-án gyűlést tartott a ref. 
egyházközség s ekkor határozták el az elnök, 
báró Kemény Ferenc javaslatára, hogy ú j is-
kolát építenek. A hidelvei hívek ugyanis mái-
rég panaszkodtak, hogy az ő városrészüknek 
nincs iskolája. A gyűlés a határozatot nagy 
lelkesedéssel fogadta és megindult a gyűjtés. 
A kinevezett bizottság három hónap alatt ke-
reken 4081 forintot és 10 krajcárt gyűj tö t t össze 
adakozásból, ez volt az alapja az ú j iskolának. 
Ebből a pénzből 3000 forintért vették meg azt 
a helyet, ahol ma az iskola épülete áll, a meg-
maradt összeggel pedig berendezték, úgyhogy 
a következő évben, 1833 szeptemberében már 
megkezdődött a tanítás. Ekkor még csak egy 
szobából állott az iskola, a következő évben 
még egy termet építettek hozzá, 1858-ban pedig 
a város nagyobb adománya és a hívek áldozó-
készsége folytán felépült a harmadik terem is. 
Ma már két helyen áll az iskola, az út két ol-
dalán, egymással szemben. Hét elemi osztály 
van benne fiúk és leányok részére, az elemi 
mellett óvoda is van. Jelenleg 240 tanulója van 
az eleminek és 40 az óvodának. A mult évben 
megalakult a cserkészcsapat, ahová a jómaga-
viseletű fiúkat veszik csak be a harmadik osz-
tálytól felfelé. Ez kitüntetésszámba megy és 
minden fiúnak legnagyobb vágya, hogy oda be-
kerülhessen. Az iskola tágas termeiben van a 
Bocskay földészdalárda otthona, megalakulása 
óta állandóan. Több kulturális egyesületnek 
volt a helyisége, különösen a régebbi időkben 
és szép munkát fe j te t t ki a letűnt száz esztendő 
alatt. A jubileummal kapcsolatosan előkerül-
tek a feledés homályából azoknak a tanítóknak 
nevei, akik itt fáradoztak és a gyermekek ne-
velésére szentelték életüket. Az utóbbi időkben 
a nehéz gazdasági viszonyok az iskolánál is 
megmutatták hatásukat , nem volt pénz és bi-
zony a felszerelések megkoptak. Az egyházköz-
ségnek az a szerencsés gondolata támadt, hogy 
az évforduló ünnep alkalmával gyűj tést ren-
dez, mert csak úgy ünnepelheti meg igazán az 
iskola fennállását, ha megújít ják, ú j tanszerek-
kel, bútorokkal szerelik fel. Megindították te-
hát a gyűjtést, ami nem maradt eredménytelen. 
Csupán a hidelvei hívek áldozatkészségéből 
összegyűlt 42 ú j iskolapad, 11 szék, asztal, tér-
képek stb., mindenki azt adományozta, amire 
éppen módja volt. A gyűjtött tárgyak értéke 
meghaladja a 32.000 leit, amivel az iskola egy-
előre túl van az anyagi bajokon. Ez az adako-
zás a legszebb talán az egész ünnepségben, 
mert mutat ja , hogy a hívek szívvel-lélekkel ál-
lanak százéves iskolájuk mellett. 

(Keleti Újság, Kolozsvár.) 
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Uszító tankönyvek. 
Szomorú jelenség, hogy 15 évvel a világhá-

ború után és magának a tanítóságnak józan 
törekvése ellenére a tankönyvek ú t j á n való 
gyűlölködés mindmáig nem szűnt meg. Ennek 
egyi kirívó példáját mu ta t j a be és panaszolja 
fel a német tanítóegyesületnek közlönye. Mos-
tanában jelent ugyanis meg Bessige és Lyou-
net szerzők tollából egy strassburgi kiadónál 
„Franciaország történelme" című tankönyv, 
amelyet a minisztérium bevezetésre ajánlott. 
Nos, ez a könyv hemzseg a Németország ellen 
irányuló kifakadásoktól, amelyekkel jó eleve 
megmételyezi a fiatal f ranciák lelkét. A háború-
előtti bosszút lihegő mentalitás, amely az 
1870—71-i vereség után kapott lábra: La France 
n'oublie jamais (Franciaország sohasem felejt 
el), most is kiütközik a sorok között. A francia 
tanítóságnak dicséretére válik, hogy sajtójá-
ban egyértelműen megbélyegzi ennek a könyv-
nek mindvégig németellenes i rányzatát! A szer-
zők képtelen sovinizmusát, í r ják, mi nem kö-
vethetjük és fáj lal juk, hogy nálunk még min-
dig- akadnak tanférfiak, akik azt hiszik, hogy 
ilyen történelemtanítással lehet a népek békés 
közeledését előmozdítani. A győzők visszaéltek 
hatalmukkal, amikor Németországot a r r a kény-
szerítették, hogy ilyen szégyenletes szerződést 
a lá í r jon és ezzel egymaga vállalja a háborúért 
való felelősséget, jóllehet, ezt a szövetségesek 
semmiféle okmánnyal nem tudták igazolni és 
köztudomású, hogy ez a felelősség sokakat és 
elsősorban az orosz mozgósítást illeti. 

Az erkölcsi nevelés nemzetközi kongresszusa. 
A morálpedagógiai kongresszusok nemzet-

közi végrehajtóbizottsága Piaget elnöklésével 
decemberben Genfben ülést tartott, amelyen 
elhatározták, hogy a legközelebbi kongresz-
szust 19,14 szeptember 11—14-ig Krakóban tart-
ják meg. A tárgyalások középpontjában a kö-
vetkező tételnek megvitatása áll lélektani, 
pedagógiai, társadalmi és filozófiai szempont-
ból: „A minden emberi lénnyel közös erkölcsi 
erők, eredetük és kifejlesztésük nevelés útján." 
A kongresszus négy szakosztályában még a 
következő tényezők szerepelnek: nemzetközi 
megértés az ifjúságon keresztül, i f júság i iro-
dalom, a nemek együttes nevelése, a munka 
erkölcsi vonatkozásai, az egyén viszonya a 
munkához. A lengyel bizottság t i tkárnője Mme 
Sokai, címe: Flory, 1. Varsava (Lengyelország). 

A német népiskolai ifjúság nemzetpolitikai 
nevelése. 

A „Völkischer Beobachter" híradása szerint a 
húsvétkor végzett porosz népiskolai i f júság 
egy részét kilenc hónap tar tamára internátu-
sokban fogják elhelyezni nemzetpolitikai ki-
képzés érdekében: ez az úgynevezett Landjahr. 
Erre a célra alkalmas otthonok és szállások 
állnak rendelkezésre, amelyekben 70—100 i f jú t 
vagy leányt helyeznek el. Ez a mozgalom első-
sorban a politikailag vagy társadalmilag ve-
szélyeztetett, határmenti ós ipari körökre ter-

jed ki faji, jellembeli ós szellembeli kiváloga-
tással. Célja, hogy az ifjúságot megismertesse 
a vidékkel (faluval) és munkájával , továbbá, 
hogy alapos nemzetpolitikai iskolázásban ré-
szesítse. Erre tanítással és tanulással törek-
szenek, de nem iskolai értelemben, hanem gya-
korlati munkával és teljesítményekkel. Leg-
fontosabb nevelési eszközök: önkormányzat, az 
otthonoknak lehetőleg saját kezelésben való el-
látása, kiképzés szabadtéri sportokban, tájéko-
zódás a szabadban, menetelések és kirándulá-
sok, mezei és kert i munkák, műhelymunkák a 
szomszédos falvak kézműveseivel együtt, isko-
lázás a fajismeretben (történelem és szülőföld-
ismeret). Forrásunk végül megjegyzi, hogy 
egyelőre csak kísérletről, az intézmény gyakor-
lati kipróbálásáról van szó, hogy a szerzett 
tapasztalatok alapján a jövőben a Landjahr 
intézménye kiterjesztessék vagy korlátoztassék. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Magyar Pedagógiai Társaság. A j anuár 20-án 
Komis Gyula dr. államtitkár elnöklésével meg-
tar tot t ülésen elsőnek Misángyi Ottó mutatta be 
..Sport és szellemtörténet" című tanulmányát. 
Az előadó kimutatni igyekszik, hogy milyen 
szellemi rúgók mozgatták az egyes korokban az 
atlétikát. 

Minden történeti korban más és más szellemi 
rúgók mozgatták a sportot. Vallási, politikai, 
nevelési tényező, katonai kiképzés, szórakozás, 
népies mulatság, népegészségügyi kérdés, etikai 
célok követése, vágy a tökéletesedés felé, dicső-
ségszomj stb. Az atlétika termékenyítő hatása 
a klasszikus szobrászatra. 

A középkor a testnevelés gondolatát sem ve-
tette el. Atlétika a középkori jogszolgáltatás 
történetében. Az atlétika a klasszikus írók tanul-
mányozása nyomán születik líjjá Angliában. Az 
angol sportszellem elterjedése a földön. 

A jelenkor sport jának különböző rúgói: nem-
zeti mozgalmak, az atlétika, mint nevelési té-
nyező. 

Integrális része a nevelésnek nem testnevelési 
rendszer, hanem a nevelés egyik módja. Nem 
az izmok munkáltatását, hanem a jellem és er-
kölcs fejlesztését jelenti. Kívánalmaink a spor-
tok irányában valláserkölcsi, nemzeti és neve-
lési szempontból. A sport helyes felfogása. Az 
előadó végül a jövő útjai t tette szóvá. 

A második előadó, Nagy L. József tanár, szék-
foglaló értekezésében a középiskolai fizikataní-
tás szempontjait fejtegette saját tapasztalatai 
és ú j í t ása i alapján. 

Mindkét előadás élénk tetszésben és az elnök 
részéről meleg köszönetben részesült. 
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h í r e k 
Klebelsberg Kuno gróf bécsi szobrának 

leleplezése. 
E lőkelő közönség jelenlétében leplezték le 
január hó 22-én Bécsben, a Collegium Hun-
garicumban Klebelsberg Kuno gróf volt 
vallás- és közoktatásügyi miniszter szobrát. 
A leleplezésen résztvett az osztrák közokta-
tásügy majdnem valamennyi számottevő 
képviselője, vezetőjével, Schuschnigg dr. 
osztrák kultuszminiszterrel együtt. Ott volt 
Kómán Bálint m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter, továbbá Imrédy Béla dr. 
pénzügyminiszter, Klebelsberg Kuno gróf 
özvegye, Nelky Jenő bécsi magyar követ, 
i f j . dr. báró Wlassics Gyula, a művészeti 
főosztály főnöke és sokan a magyar közélet 
előkelőségei közül. 

Hóman Bálint dr. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterünk a magyar kormány nevé-
ben koszorút helyezett el Klebelsberg szobrá-
nak talapzatán, majd a kegyeletes aktus után 
Schuschnigg dr. osztrák közoktatásügyi mi-
niszter mondott szép beszédet, melyben ki-
emelte, hogy a „magyar nemzet, amely a 
sors fordulatai következtében pillanatnyilag 
veszítetl is politikai hatalma köréből, kultú-
rájának szellemét ápolva, megbecsülést szer-
zett magának a világ előtt'1. 

Az osztrák kultuszminiszter beszéde után 
Lábán Antal, a Collegium igazgatój;) mon-
dott emlékbeszédet, melyben vázolta Klebels-
berg gróf munkásságát. 

Klebelsberg gróf emlékszobra Pacsó Pál 
szobrászművész, a római Collegium Hunga-
ricum ösztöndíjasának műve, akit a római 
díjjal tüntettek ki. 

Régi, kedves hangok. A Budapesti Szlovák Köz-
művelődési Egyesület kérésére a székesfővá-
rosi népművelési bizottság rendes népművelési 
hangversenyeinek keretében tót hangversenyt 
rendezett. A hangversenyt január 14-én vasár-
nap délután t a r to t t ák meg a pesti Vigadó 
nagytermében. Az eredeti Programm szerint 
közre kellett volna működnie a székesfővárosi 
Zenekarnak is, de mert a zenekari kottaanyag 
Csehszlovákiából nem érkezett meg kellő idő-
ben, ezért a Zenekar szereplése elmaradt s a 
népdalokat zongorakísérettel adták elő. Ez a 

körülmény nem maradt hatás nélkül a közön-
ség hangulatára. A közönség, amely a Vigadó 
nagytermét teljesen megtöltötte, szlovákokból 
és magyarokból állott. Szerepeltek Saskó Hilda 
operaénekesnő, Molnár Imre, a Zeneművészeti 
Főiskola tanára és a budapesti Kath. Szlovák 
Munkáskör vegyeskara. A hangverseny Saskó 
Hilda operaénekesnő előadásával vette kezde-
tét. Utána Molnár Imre énekelt a szlovákok ku-
ruc népdalaiból, ma jd a munkáskor vegyeskara 
adott elő tőbb dalt kiváló fegyelmezettséggel. 
Mikor az első népdal felcsendült, egyszerre 
magával ragadta a közönséget. Régi, kedves 
hangok, ismerősnek sejtett melódiák. Ismerjük 
ezeket a dallamokat mindnyájan, akik a Fel-
vidékről valók vagyunk, vagy akik a békében az 
Alföldön nyári estéken a szlovák kepések éne-
két hallgatták munka után. A magyar és a szlo-
vák ének valahogy úgy különböznek egymástól, 
mintha a szomorú magyar nótát, vagy a fr iss 
csárdást a szelíd szlovák lelkület egy kissé le-
simítgatta volna. Ami nálunk szomorú, az a 
szlováknál panaszos, bánatos, néha könnyek közt 
mosolygó, ami nálunk friss és szilaj, az őnáluk 
játékos, szinte gyermekded. „Estye ráz! Estye 
ráz!" „Hogy volt! Hogy volt!" kiáltotta a lelkes 
közönség szinte minden egyes szám után. A sze-
replők is mintha érezték volna, hogy ez a sze-
replésük különbözik az eddigiektől, annyi me-
legséggel adták elő számaikat, amennyit a 
hangversenyek r i tkán szoktak kiváltani. P á r 
pillanatig tartó, <le kedves jelenség volt, hogy 
amikor Molnár Imre egyik népdalát egészen 
pianó, a mélységes csendben is alig hallhatóan 
énekelte, a középső széksorokból egy fehér-
bajuszú úr kísérni kezdte az éneket. Szom-
szédai jóakaratú pisszegéssel figyelmeztették, 
mire az öreg úr elhallgatott s aztán már csak 
csöndesen bólongatva gondolt régi emlékeire. 

Volt ebben a hangversenyben valami megható 
bensőség. Túl a népművelési szempontokon a 
közönség minden tagja érezte, hogy a szlovák 
népdalok most önkéntelenül is a régi lelki szá-
lak fűződnek szorosabbra. A hangverseny kez-
detétől fogva egy láthatatlan erő vagy gondo-
lat, vagy érzés hullámzott a terem levegőjében 
és ez okozta azt, hogy az est szinte családias 
fényt és melegséget kapott és hogy a szlovák 
népdal a budapesti Vigadóban — otthon érezte 
magát. N. 
Nyugalomba vonuló tanítók ünneplése. A szom-
bathelyi congr. izr. iskola két érdemekben dús 
tanítója: Kardos Sámuel igazgató ós Altstäd-
ter Lajos tanító 41, illetve 43 évi szolgálata 
után nyugalomba vonult. Nevezett tanítóknak 
úgy az iskolában, mint a közéletben kifej tet t 
buzgó, eredményes munkálkodásukért a mi-
niszteri elismerő oklevelet Dezső Lipót vezető 
tanfelügyelő szép beszéd kíséretében, az izr. 
hitközség és iskolaszék által rendezett ünne-
pély keretében adta át. 
Korunk erkölcsi válsága. Rövid ismertetést 
óhajtunk adni Tóth Tihamér egyetemi tanár-
nak a Zeneművészeti Főiskolán tartott előadá-
sáról, illetőleg az előadás témájával kapcsola-
tos jelenségekről. 
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Mindenki láthatja , hogy azok az erkölcsi 
fékek, amelyek az egész művelt világ életét 
tartották s ezáltal irányították, az utóbbi esz-
tendőkben teljesen elernyedtek, az erkölcsi élet 
válságba jutott és egyre több és több romot 
hagy maga után. Amerikában, a nagy méretek 
hazájában, a bűnözéseknek is elképzelhetetle-
nül nagy és veszedelmes arányai mutatkoznak. 
Európának szinte minden ál lamában meginog-
tak az élet pillérei. A gazdasági viszonyok, a 
politika és általában az egész életnézet bizony-
talanul keresi a jövendőt, amelyet nem látni 
tisztán. Magyarországon az utóbbi esztendőben 
egymást érik a legrémesebb bűnök. Ha mind-
ezeket a jelenségeket egybefoglalni és meg-
jelölni akarjuk, csak egyetlen kórképet állapít-
hatunk meg, azt, hogy az emberi erkölcsök, 
ideértve a társadalmi, családi és egyéni erköl-
csöket, súlyos válságba jutottak. Most, hogy 
ennek a válságnak romjai annyi ra feltornyo-
sultak, hogy a felületes tekintet sem tudja azo-
kat elkerülni, a társadalom kezd föleszmélni s 
keresi a gyógyszereket, amelyekkel a beteg-
séget, a saját maga betegségét gyógyítani le-
hetne. Egyre gyakrabban látunk jelenségeket 
és mozgalmakat, amelyek az erkölcsi kérdések-
kel foglalkoznak. 

Az iskolánkívüli népművelés ezelőtt már 
másfél évvel megindította az említett okokból 
kifolyóan a jellemképzés mozgalmát. Azóta az 
ország több helyén kísérleteznek jellemképző 
tanfolyamokkal, amelyeken a közönség szíve-
sen vesz részt. Most Budapest székesfőváros 
népművelési bizottsága határozta el, hogy az 
erkölcsi válság nagy kérdéseivel külön és a 
nyilvánosság előtt is foglalkozni fog, sőt lehe-
tővé teszi azt is, hogy a kérdésekhez a nagy-
közönség is hozzászóljon. Ezért rendezte meg 
a Korunk erkölcsi válságáról szóló előadást. 

Tóth Tihamér egyetemi tanár és pap a kér-
dést kiváló éleslátással és ékesszólással adta 
elő. Az erkölcsi válság végső okát a keresztény 
női eszménykép elhalványosodásában és ezzel 
kapcsolatosan a mai családi élet szeretetlen-
ségében, széthullásában, sőt gyakran züllöttsé-
gében jelölte meg. A tiszta igazság közvetlen 
feltárásával megragadta és meggyőzte a hall-
hatóságot. 

Az előadáshoz többen szóltak hozzá: 
Dr. Finkey Ferenc kúriai tanácselnök az er-

kölcsi válság visszataszító jelenségeinek, a 
bűntényeknek büntetőjogi szempontból való 
megvilágításával foglalkozott. Toperczer Ákosné 
a női eszmény elhalványosodásának okait a 
magyar női nevelés hibás és hiányos voltában 
látja, mert nem lehet férjének hű segítőtársa 
az életben az a feleség, aki semmiképen sin-
csen előkészítve az anyai, háziasszonyi s álta-
lában a női hivatás betöltésére. Dr. Csaba 
Margit nőorvos orvosi szempontból, dr. Schnell 
János a lélekegészségügyi intézet igazgatója a 
lelki higiénia szempontjából szólt hozzá Tóth 
Tihamér előadásához. Végül Va jkay Júlia a 
társadalom kötelességeit és felelősségét han-
goztatva a patronázs kérdésével foglalkozott. 

Érdekes jelensége volt ennek az értekezlet-
nek, hogy a legfőbb szereplő tulajdonképen — 
a nagyközönség volt. Feltűnő, hogy akkor, 
amikor a különböző összejövetelekkel, gyűlé-
sezésekkel az emberek általában túl vannak 
terhelve, erre az előadásra tömegesen jelent-
keztek. Napok óta nem lehetett jegyhez ju tn i 
s még közvetlenül az előadás előtt is nagy-
számmal jelentkeztek a jegykérők, sőt a rende-
zőség az utolsó percekben már azokat sem en-
gedte be, akiknek jegyük volt, mert időközben 
minden hely megtelt. Nem volt itt szó semmi-
féle látványosságról vagy idegcsiklandó szel-
lemi csemegéről, hanem arról a kérdésről, 
amely ma minden ember lelkében önkéntelenül 
felmerül, az életről, az élet erkölcsi kérdései-
ről. Az előadókat mindvégig feszült figyelem 
kísérte, egy-egy kemény és találó igazság ki-
fejezésénél egyszerre viharzott fel a taps és 
egyszerre is maradt abba, hogy újból néma 
csend tegye lehetővé a figyelmet. Az értekezlet 
után a szétoszló tömeg apró csoportokban tár-
gyalta tovább azokat a gondolatokat, amelye-
ket az előadásból és felszólalásokból magával 
vitt otthonába. 

Az értekezletet Lieber Endre alpolgármester 
vezette, aki megnyitó beszédében a Népműve-
lési Bizottság ezen tevékenységének célját is-
mertette. 

A Székesfővárosi Iskolánkívüli Népművelési 
Bizottság ezzel a munkával valóban időszerű 
kultúrmissziót indított el. N. 

A Pestvármegyei Általános Tanítóegyesület 
pedagógiai pályázatának eredménye. A Pest-
vármegyei Általános Tanítóegyesület december 
hó 29-én ta r to t t képviseleti közgyűlésén hir-
dette ki az eredményét- a mult évben hirdetett 
pályázatnak. A kitűzött határidőig 13 pálya-
munka érkezett az elnökséghez. Ezenkívül el-
késve érkezett 1 mű. A képviseleti közgyűlés 
a választmány által elfogadott részletes bírá-
lati jelentés a lapján a következőképen döntött: 
A tanítás és nevelés gyakorlati irányú fejlesz-
tésére kitűzött tételre abszolút értékű munka 
nem futott be. Viszonylag legjobbak az: „Űj 
bort nem tölthetünk ótömlőbe", „Gyakorlati 
magyar társadalmat kell nevelni" és „Ne az is-
kolának, az életnek taníts!" jeligéjű munkák. 
Az első kettő között a 100 pengőt a közgyűlés 
megosztotta, a harmadikat dicsérettel tüntet te 
ki. A jeligés levelek felbontása után megálla-
pították, hogy az első jutalmazott mű szerzője 
Bodnár László budafoki áll. tanító, a másodiké 
enyedi Mäkkay János ny. szakfelügyelő, míg a 
dicsérettel ki tüntetet t munkát Istók László 
disznóshorváti (Borsod vm.) tanító írta. — 
A szabadtéri taní tás megvalósítására beérke-
zett pályamunkák közül az „Isten szabad ege 
alat t" jeligéjű minden tekintetben kiemelkedik 
a beküldött pályamunkák közül. A kitűzött té-
telt minden oldalról megvilágítja és a lehető-
ség szerint maradéktalanul megoldja. A kép-
viseleti közgyűlés ezt a munká t a 100 pengős 
pályadíjra érdemesnek találta. A jeligés levél-
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ben levő névjegyről ismét enyecLi Makkay Já-
nos neve volt olvasható, mint szerzőé. — Ki-
mondta a képviseleti közgyűlés, hogy a folyó 
évben újabb pályázatot fog hirdetni. Az elnök-
ség közli a díjat nem nyert pályázókkal, hogy 
pályamunkáikat egy hónapon belül kellő iga-
zolás mellett átvehetik Berkényi Károly egye-
sületi elnöktől (Pestszenterzsébet). 

Pályázat. A Mezőgazdasági Sajtószemle havi 
pályázatokat ír ki. Ezekre mindenki pályázhat. 
A pályázatokat az illető hónap utolsó napjáig 
kell rövid, tömör fogalmazásban a Mezőgazda-
sági Sajtószemle szerkesztőségének címére (Bu-
dapest, V, Báthory-u. 24, földszint) beküldeni. 
A Mezőgazdasági Sajtószemle számozva, de a 
pályázó nevének említése nélkül közölni fogja 
a tekintetbejövő beérkezett pályázatokat és a 
lap előfizetői döntik el szavazás útján a pénz 
és más díjak kiosztását. A pályázatok a követ-
kezők: 1. Január hóban: „Milyen leghasznosabb 
gyakorlati tanácsot adhatunk, lehetőleg saját 
tapasztalatunkból, gazdatársainknak a tél vé-
gére és kora tavaszra!" 2. Februárban: „Ho-
gyan késztethetjük magyar gazdatársainkat az 
istállótrágyának annyira fontos, helyes kezelé-
sére?" 3. Márciusban: „Mit tanultunk leghasz-
nosabbat a tavaszi mezőgazdasági kiállításon?" 

A tanítói munka elismerése. Szép ünnepség voll Ba-
linka községben folyó hó 14-én. Holup János róni. 
kath. igazgató-tanító 42 évi tanítói szolgálat után — 
melyből 39 évet Balinkán töltött — nyugalomba vo-
nult és tőle búcsúzott a község. A kis falusi iskolán 
a nemzeti lobogó. A tanterem földíszítve, zsúfolva 
megtelt. A legkisebb tanítványtól kezdve, az őszbe-
csavarodott emberekig az egész falu ott volt. Hiszen 
az egész generációt ő bocsájtotta ki az iskolából az 
életbe. Husvéth József plébános az egyházközség, 
Stoll András községi bíró a politikai község nevében 
búcsúzott, majd volt férfi- és nőtanítvánvai nevében, 
továbbá az elemi iskolai tanulók nevében egy-egy 
érzékeny elismerő és búcsúzóbeszéd hangzott el. 
Holeksy Ágoston c. kanonok, ker. tanfelügyelő átadta 
a- megyéspüspök úr elismerését, BründI Károly vár-
megyei kir. tanfelügyelő pedig a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter úr elismerő sorait adta át annak a ta-
nítónak, aki a német anyanyelvű községet magyarrá 
tudta tenni és 40 éven át megnyerte faluja népének 
szeretetét és felsőbb hatóságának elismerését. 

Két munkás tanítói élet megbecsülése. A „Gyulai Ok-
tatók Egyesülete" szeretettel ünnepelte Bene Ferenc 
református és Zimmer József rk. igazgató-tanítókat 
abból az alkalomból, hogy őket a kultuszminiszter 
nyugalombavonulásuk alkalmából elismerésével tün-
tette ki. A díszközgyűlésen előkelő közönség vett részt. 
A kultuszminiszter elismerését Hercsuth Kálmán kir. 
tanfelügyelő adta át. Utána dr. báró Apor Vilmos 
apátplébános a róm. kath. egyházi főhatóság elisme-
rését tolmácsolta Zimmer Józsefnek. Bene Ferenc ér-
demeit Harsámji Pál ref. esperes méltatta. Igaz öröm-
mel látja — mondotta a többek között — a város két 
nagy egyházának szeretetteljes találkozását a két nvu-
falombavonuló igazgató-tanító ünneplésén. Az Oktatók 
Egyesülete nevében Mazurek Ferenc áll. isk. igazgató 

üdvözölte a kitüntetteket. Az iskolák volt növendékei-
nek nevében történt üdvözlések után Schreibcr Ottó 
egyesületi elnök záróbeszédével végződött a bensőséges 
ünnepség. 

Tanítónövendékek névmagyarosítása. A nyír-
egyházi m. kir. tanítóképző-intézetnek azok a 
növendékei, akiknek idegenhangzású nevük 
van, valamennyien kérték nevüknek magyaro-
sítását. 

Az Országos Gárdonyi-Társaság felolvasóülése. 
Az Országos Gárdonyi-Társaság január hóban 
tartotta meg havi felolvasóülését Simon Lajos 
elnöklésével, aki megnyitójában „A mai szellem 
és irodalom" címen értekezett. Kenessy Béla 
„Bulcsú megindul" c. i f júsági regényéből olva-
sott fel egy fejezetet. Baloghné Hajós Terézia 
novellát adott elő. Both (Buchwald) Andor 
Gárdonyi Gézának „Az én falum"-ról szóló ta-
nulmányát olvasta fel. Thoma József, Ger-
gelyffy Gábor és Horváth Margit költeményei-
ket olvasták fel. B. Áts Evelyn költeményeit 
pedig Bognár Elek, a Kamara-Színház tagja 
adta elő. A gyűlés végén Simon Lajos elnök 
átadta Horváth Margitnak a rendes tagságról 
szóló oklevelet. 

A győr-nádorvárosi női kézimunka-tanfolyam 
ünnepélyes befejezése. Január 20-án délután 
zárta be a Népművelési Bizottság a győr-
nádorvárosi Szent Imre herceg áll. elemi isko-
lában megszervezett két női kézimunka-tanfolya-
mot. A tanfolyamokon szabást-varrást tanul-
tak. Az iskola tornatermét zsúfolásig megtöl-
tötte az érdeklődő közönség. A záróünnepé-
lyen megjelentek: Grósz József felszentelt püs-
pök, székesegyházi kanonok, püspöki helynök, 
dr. Ragats Rudolf egyházmegyei főtanfelügyelő, 
Weisz Hugó kormányfőtanácsos, a nádorvárosi 
Polgári Kör elnöke, a gondnokság képviselője, 
Chityl Pál. a Tanítókháza gondnoka, Szakács 
Béla, az Ének- és Zeneegylet elnöke és mások. 
Legelőbb a tanfolyam kézimunka-anyagából 
összeállított kiállítást tekintette meg a közön-
ség és méltó dicséretben részesítette a tanfolya-
mon résztvett 45 asszony és leány szorgalmát, 
de a tanfolyam előadójának, dr. Baumüllerné 
Révész Margit tanárnőnek szakavatott vezeté-
sét is. Ezután a Győri Ének- és Zeneegylet 
énekszámai szerepeltek dr. Boldis Dezső király-
díjas karnagy vezetésével. Hirschmann Ilus 
ismertette a tanfolyam eredményét, majd színi-
előadás és szavalat következett, amelyek betaní-
tását Szabados Jánosné tanítónő végezte. Az 
ünnepély befejeztével Katona Géza népműve-
lési titkár köszönte meg a Törvényhatósági 
Népművelési Bizottság nevében mindazok mun-
káját, kik a tanfolyam és záróünnepély sikere 
érdekében közreműködtek. 

„Örököltem egy imakönyvet". Az óbudai anal-
fabéta tanfolyamok egyikén történt. A székes-
fővárosi népművelési felügyelő egy este meg-
látogatta a tanfolyamot s amint ez ilyenkor 
szokás, a látogatás alatt elbeszélgetett egyik-
másik tanulóval. A tanulók 25—60 évesek vol-
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tak. A többi között megszólított egy öreg asz-
szonyt is, aki nagy buzgalommal küzködött, 
hogy létrehozza az „r" betűt. 

— „Miért akar megtanulni írni-olvasi, Né-
nike?" — kérdezte a népművelési felügyelő. 
A néni lassan, de illedelmesen felállt, aztán 
így felelt: „Örököltem egy imakönyvet, kérem 
szépen, aztán szeretnék abból olvasni. Én már 
nem is kívánok az életből egyebet". A megható 
felelet után visszaült és ú j r a hozzálátott az „r" 
betű megrajzolásához. 

Baja város népművelési beszámolója és mun-
katerve. Ba j a thjf . város Iskolánkíviili Nép-
művelési Bizottsága 1933. évi november hó 
25-én dr. Puskás Dezső polgármester-helyettes 
elnöklete alat t tartotta meg rendes közgyűlé-
sét, mely alkalommal Rusztek Károly ügy-
vezető elnök, kir. tanfelügyelő beszámolt az 
1932/33. tanévi városi iskolánkívüli népműve-
lési tevékenységről. Baja thjf . város területén 
tartatott a tél folyamán összesen 221 népműve-
lési és közműveltségi előadás 394 órával, ezek 
közül 8 liceális előadás, továbbá a katholikus 
egyesületeknél 154, a leventéknél pedig 52' elő-
adás. Műkedvelő előadás volt 21. az alkalmi 
ünnepély 38. A népművelési előadók foglalko-
zás szerinti megoszlása a következő volt: kat. 
lelkész 11, tanár 12, tanárnő 3, tanító 22, tanító-
nő 3, orvos 5, mérnök 1, ügyvéd 1, tisztviselő 5, 
kertészeti intéző 2 és egyéb 3. A közgyűlés az 
1932/33. tanévi beszámoló jelentést tudomásul 
vette. 

Az ügyvezető elnök bemutatta az 1933/34. tan-
évi munkatervet, mely szerint a város terüle-
tén megszerveztetett összesen 282 előadás 616 
órával, továbbá a honvédlaktanyában egy 60 
órás analfabéta tanfolyam, Szentistvánon egy 
30 órás gazdasági tanfolyam és a Kat. Legény-
egyletben egy 30 órás énektanfolyam. A köz-
gyűlés az 1933/34. tanévi munkatervet el-
fogadta. 

Bács-Bodrog vármegye népművelési eredmé-
nyei. Báes-Bodrog vármegye Iskolánkívüli 
Népművelési Bizottsága 1933. évi december hó 
9-én dr. Szabovljevits Dusán m. kir. kormány-
főtanácsos, alispán elnöklete alat t tar tot ta meg 
rendes közgyűlését, mely alkalommal Rusztek 
Károly ügyvezető elnök, kir. tanfelügyelő be-
számolt az 1932/33. tanévi vármegyei iskolán-
kívüli népművelési tevékenységről. A beszá-
moló jelentés számszerű adataiból kitűnik, 
hogy Bács-Bodrog vármegye területén tar ta-
tott: 274 népművelési előadás 311 órával, 8 
analfabéta tanfolyam 425 órával, 131 hallgató-
val, akik közül végbizonyítványt kapott 81 
hallgató, 14 alapismereteket terjesztő tan-
folyam 915, 13 népművelési tanfolyam 829 órá-
val, 2 nőnevelési tanfolyam 121 órával, 3 ének-
tanfolyam 163 órával, 1 zenetanfolyam 100 órá-
val, műkedvelő-előadás 26, műsoros est 17, al-
kalmi ünnepély 141 és rádió-szabadegyetemi 
előadás volt 196. Ezek szerint az összes nép-
művelési egységek száma 2902 óra és a tan-
folyamhallgatók száma 1347 volt a uépművelési 

előadások hallgatóin kívül. A népművelési elő-
adók száma 175 volt és pedig: róm. kat. lelkész 
23, protestáns lelkész 1, tanító 75, tanítónő 9, 
tanár 8, jegyző 10, orvos 25, állatorvos 9, mér-
nök 1, közig, tisztviselő 1, földbirtokos 6, gaz-
datiszt 3 és egyéb 4. A közgyűlés az 1932/33. 
tanévi beszámoló jelentést tudomásul vette. 

Az ügyvezető elnök bemutat ta az 1933/34. tan-
évi munkatervet, mely szerint a vármegye va-
lamennyi községében és majdnem az összes 
tanyakörzeti iskolában a népművelési tevé-
kenység megszerveztetett. A megszervezett te-
vékenység: 237 népművelési előadás, 8 analfa-
béta, 23 alapismereteket terjesztő, 17 népműve-
lési, 21 népművelési és kedélyképző, 14 gyakor-
lati és 11 nőnevelési tanfolyam, 5 műkedvelői 
előadás és 2 népművelési hangverseny. A nép-
művelési tevékenység egységszáma 4745. Egy-
bevetve az 1933/34. tanévi munkatervet az 1932/ 
33. tanévi beszámoló jelentéssel, a tevékenység 
több 1849 egységgel. A közgyűlés az 1933/34. 
tanévi munkatervet is elfogadta. 

Az erkölcsi nevelés VI. kongresszusa 1934. évi 
szeptember hó 11—15 közt lesz Krakkóban. 
Teljes üléseinek tárgya: A minden emberrel 
közös erkölcsi erők, azok forrásai, valamint 
fejlesztésük neveléssel a lélektan, a nevelés-
tudomány, a szociológia és a bölcselet négyes 
szempontjából vizsgálva. Az előadók fe l tá r ják 
tehát az erkölcsi eszmét a gyermeknél s azt a 
felfogást, amelyre ez az eszme a serdültnél ve-
zet. A környezetnek s a hagyománynak be-
folyását az erkölcsi eszmény kialakulására. 
Az erkölcs közös forrásainak jelenlegi bölcse-
leti elméleteit és ezeknek magyarázatát . A kon-
gresszus négy osztályban a következő tárgyak-
kal foglalkozik, az erkölcsi neveléshez való 
viszonyában: 1. Erkölcs és munka. 2. A népek 
egyessége az i f júság révén. 3. I f júsági iroda-
lom. 4. A koedukáció. Fölötte kívánatos, hogy 
most, amidőn az emberiségnek szellemi esz-
ményei nagyobb veszélyben látszanak forogni, 
mint valaha, mentül több nevelő tanulmányozza 
azokat a szellemi erőket, amelyek — az embe-
riség kebelében — nem csupán minden nemzet-
tel, minden faj jal , vallással, bölcselettel, hanem 
— az egyes nemzetek kebelében — minden pol-
gári osztállyal is közösek. Folyó évi szeptem-
ber hó 2—7 közt lesz a bölcselet kongresszusa 
Prágában, ennek résztvevői tehát nagyobb költ-
ség és időveszteség nélkül megjelenhetnek a 
krakkói kongresszuson is. Az erkölcsi nevelés 
kongresszusának, valamint a Lengyelország 
megtekintését lehetővé tevő kirándulásoknak 
programmját kívánatra megküldi a kongresz-
szus t i tkárnője: Madame Fr . Sokai (Varsó, 
Muzeum Oswiaty, 88 Hoza). 

Népművelési látogatások. Abaúj-Torna vár-
megye népművelési bizottsága meghívta a kör-
nyéki községeket Szikszóra népművelési sze-
replésre. A szomszéd dalárdák, levente-zene-
karok szívesen tettek eleget a meghívásnak. 
Az alsóval ásziak egész műsort vittek maguk-
kal Szikszóra. Az ily látogatások alkalmával 
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olykor egy-egy intelligens és kellően elkészí-
tett falusi gazda is szerepel népművelési elő-
adással, amely valamely közérdekű, rendsze-
rint mezőgazdasági tételről szól. Tapasztalás 
szerint az ilyen előadásokat a nép igen nagy 
érdeklődéssel kíséri. 

A SZERKESZTŐSÉG KÉRELME. 
Kérjük olvasóinkat, hogy azokhoz a levelek-

hez, amelyekben a szerkesztőséghez kérdést in-
téznek s arra választ várnak, szíveskedjenek 
megcímzett s kellő bélyeggel ellátott válasz-
borítékot vagy levelezőlapot mellékelni. 

A beküldött cikkeket és tudósításokat a pa-
pirosnak csak egyik oldalára, tintával, könnyen 
olvashatóan szíveskedjék írni, úgy, hogy a pa-
piroson margó is legyen. 

A szerkesztőség. 

H I V A T A L O S R É S Z 

reiten az illető iskola igazgatójánál, illetőleg 
az egyetem illetékes kari dékánjánál benyúj-
tani. Az utóbbiak a beérkezett pályázati kérel-
meket a folyamodókról elkészített táblázattal 
és a tanár i kar véleményével ellátva 1934. évi 
április hó 15-ig tartoznak a polgármesteri köz-
ponti segédhivatalba (Budapest, IV. ker., Köz-
ponti városháza, I. emelet 114. számú ajtó) be-
küldeni. A később benyújtott , illetőleg beter-
jesztett kórelmeket nem fogom figyelembe 
venni. Budapest, 1933 december 19. Liber s. k., 
h. polgármester. 

Könyvajánlás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

32.236/933. sz. rendeletével vitéz Somogyi Endre: 
Magyarország és környező államainak katonai 
földrajza című könyvét a fiú-középiskolák, ta-
nítóképző-intézetek, fiú-felső kereskedelmi és 
fiú-polgári iskolák tanár i könyvtárai számára 
beszerzésre ajánlotta. A könyvet kiadta a 
szerző (Budapest, Honvédelmi minisztérium) 
Budapesten, 1930-ban. Alak ja negyed, á ra 4 
(négy) pengő. 

Pályázat ösztöndíjra. 

Pályázati hirdetmény. Budapest székesfőváros 
közönsége által a néhai báró Eötvös József ne-
vére létesített alapítványnál megüresedett 1 
(egy) és jelenleg évi 100 P (azaz Egyszáz pengő) 
élvezetével egybekötött ösztöndíjas helyre ezen-
nel nyilvános pályázatot hirdetek. Erre az 
ösztöndíjra a budapesti községi tanítók kitűnő 
tehetségű, szorgalmas és jó magaviseletű, hazai 
egyetemen, tanítóképző-intézetben, közép-, vagy 
polgári iskolákban tanuló bármely nemű gyer-
mekei vagy árvái pályázhatnak. A pályázók 
hiteles okmányokkal tartoznak igazolni, hogy 
budapesti községi tanítók gyermekei, vagy ár-
vái, továbbá, hogy tanulmányaikban eddig is 
a legjobb előmenetelt tanúsították. Az ösztön-
díjak elnyerésénél az egyenlő minősítésű folya-
modók közül előnyben részesülnek azok a pá-
lyázók, akik magasabb iskolák, vagy felsőbb 
osztályokba járnak. Az ösztöndíjat Budapest 
székesfőváros polgármestere adományozza. Az 
ösztöndíjas tanuló az ösztöndíjat mindaddig 
megtar t ja , amíg tanulmányai t valamely fent-
említett iskolában folytat ja és hanyagság, 
vagy rossz erkölcsi magaviselet miatt a r ra ér-
demtelenné nem válik. Az ösztöndíjat minden 
év január és június hónapjának végén két 
egyenlő részletben fogom az a r ra érdemes ta-
nulónak hozzám intézendő külön kérelmére ki-
utalni. A kérelmen mindenkor igazoltatni kell 
az illető iskola igazgatója, vagy egyetemi hall-
gatónál az illető kar dékánja által a rendes 
tanulói, illetve hallgatói minőségét, jeles elő-
menetelt és a jó erkölcsi magaviseletet. A sza-
bályszerűen felülbélyegzett nyugtát a közokta-
tási ügyosztály tanácsnokának, vagy helyette-
sének láttamozás végett be kell mutatni. A pá-
lyázati kérelmeket 1934. évi április hó l-ig kell 
a fenti adatokat igazoló okmányokkal felsze-

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Mentsik Ferenc: A könyvkötés elemi iskolája 
c. könyvét a megfelelő fedezettel rendelkező 
elemi népiskoláknak beszerzésre ajánlotta. 
A mű ára 150 P, megrendelhető a szerzőnél 
(Budapest, IV, Váci-u. 51. sz.). (59.418/1933. sz.) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
53.790/1933. VI. szám alatt kelt rendeletével az 
Országos Közművelődési Tanács kiadásában 
megjelent Vasárnapi Könyv c. ismeretterjesztő 
és népszerű tudományos folyóiratot a népisko-
lák részére beszerzésre ajánlotta. A folyóirat 
díja hetenkint és példányonkint 12 fillér, 3 hóra 
1 P 50 f, 1 évre 6 pengő. Megrendelhető a ki-
adónál: Budapest, VIII. , Stáhly-u. 1. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
A nevelő harca a hajlamokkal. — Sz. Solymos Bea: A kö-
szönés, az öltözködés és helyes életboosztás a nevelésben. — 
Kaposi Károly: A szemléletes történelemtanítás. — Dr. xi-
téz Nagy lián: Finn-ugor rokonnap. — Bodor Ákosné: 
A pestszentlőrinci állami lakótelep szociális munkaisko-
lája. — Gyakorlati pedagógia. Drozdy Gyula: A felszólító 
és feltételes mód írásának gyakorlása. — Hazai és kül-
földi tanügyi lapokból. A családi szellemtől a társas szel-
lemig. — Pedagógiai szeminárium. — Tudomány, irodalom, 
művészet. — Külföldi irodalom. — Külföldi szemle. — 
Egyesületi élet. — Hírek. Klebeisberg Kuno gróf bécsi 
szobrának leleplezése. — Hivatalos rész. — Pályázatok. — 

Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LÖRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda Bpest, Múzeum-körút 6. 
A kiadásért felelős: CZAKÓ ELEMÉR. 
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K I A D Ó H I V A T A L I K Ö Z L E M É N Y E K 

Többeknek! Érthetőnek tartjuk, hogy ragaszkodnak a 
pályázati és magánhirdetmény dátumához, mert hiszen 
ez a legfontosabb rész benne, éppen azért ismételten 
kérjük előfizetőinket, hogy azok, akik az elsejei lapban 
akarják megjelentetni a hirdetést, legkésőbb 21-ig küld-
jék be, a 15-i lap számára pedig 7-ig. 

Ugyancsak hangsúlyozottan kérjük, hogy a hirdetések 
díját a szöveggel egyúttal adják postára akár posta-
utalványon, Múzeum-körűt 6, Gólyavár, akár a Kir. Ma-
gyar Egyetemi Nyomda 37.473 számú csekkszámlájára, 
„Néptanítók Lapja" megjelöléssel. 

X. N. Szeged. Tisztelettel értesítjük, hogy a Magyar-
ság néprajza számára egyes kötetre nem fogadunk el elő-
fizetést. A műnek négy kötete van s együtt képez egy 
egészet, mint például a Hóman-Szekfű Magyar Története. 
Az előfizetési összeg csak látszik soknak, mert ha meg-
nézi az első kötetet, természetesnek fogja találni az árat, 
nem beszélve arról, hogy milyen kedvező részletfizetésre 
meg lehet kapni. 

Figyelem! Fölösleges és költséges levelezés elkerülése 
szempontjából, tisztelettel kérjük előfizetőinket, hogy az 
előfizetést mindig annak az iskolának a nevében küld-
jék be, amelyik be van jegyezve mint előfizető, vagyis 
ahogy a. címszalag szól. Ha az iskola helyett egyes ta-
nítók neveit kapjuk, könnyen fordulhatnak elő tévedé-
sek, sőt a részünkről reklamálások; így, mindenkinek 
saját, jól felfogott érdekében, mindig az illeték-es iskolát 
kell írni a pénz feladójának. 

S. I. Kaposszerdahely. Szenna. Levelére vonatkozólag, 
amelyet a múltkoriban a kiadóhivatalhoz intézett és mi 
a szerkesztőséghez tettük át, legközelebb visszatérünk. 

P Á L Y Á Z A T O K 

PÁLYÁZATI 

és ínagánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétkiildhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

VÁMOSPÉRG'SI ref. egyház presbitériuma pályázatot 
hirdet a halálozás folytán megüresedett VI. számú ren-
des, illetve segéd fitanítói állásra. Helyi javadalom 40%, 
a többi államsegély, lakbér törvény szerint. Kötelessége, 
amit a törvény előír. Belmissziói munkákban való jár-
tasság feltétlenül szükséges és igazolandó. Énekkar 
vezetése kötelező. Csak orgonista-kántori oklevéllel bírók 
pályázhatnak, mert a beteg kántort helyettesíteni kell. 
Próbaéneklés és próbaorgonázás saját költségen február 
hó 25-én, délelőtt, kötelező. A választás február hó 26-án. 
Állás azonnal elfoglalandó. Pályázati határidő a hirde-
tés megjelenésétől számított, 21 nap. A vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter úr 69.870—1933. VI. számú ren-
delete szerint felszerelt folyamodványok Bartha Dezső 
lelkész, iskolaszéki elnök címére küldendők. Megcímzett 
boríték és bélyeg az okmányok visszaküldéséhez csato-
landók. Bartha Dezső ref. lelkész, iskolaszéki elnök. (40) 

NYIRVASVÁRI gör. kath. kántortanítói állás lemon-
dás folytán megüresedett. Javadalom: természetbeni la-
kás, 53 kat. hold föld, államsegély, párbér. Értékegy-
ség: 76. Harmónium-tudás kötelező, próbaéneklés ön-
költségen. Pályázati határidő 10 nap, megjelenés után. 
Iskolaszék. (33) 

TAMÁSI római katholikus egyházközsége a megürült 
kántori állásra pályázatot hirdet. Javadalom: négyszobás 
lakás, konyha, gazdasági épület, konyhakert, 5 kat. hold 
szántó, 5 kat. hold rét. Kegyúrtól 20 ürmérter tűzifa, 
melynek hazafuvarozását kántor viseli. Az egyházköz-
ségtől évi 696 pengő készpénz, havi előleges részletben. 
Hívektől stóla, uradalmak cselédségétől párbér. A kán-
tor kötelessége mindazon szabályok pontos betartása, 
amelyek a Rendszabályok IV. rész III. fejezetében a 
kántor kötelességeiről szólnak. Csak kántori oklevéllel 
bírók is pályázhatnak. Az összes adókat a kántor fizeti. 
A kántori állással kapcsolatban semmiféle nyugdíjra a 
kántor igényt nem tarthat. Ha tanítói okleveles kántor 
lesz megválasztva, köteles lesz a római katholikus is-
kola tanítóit indokolt esetekben díjtalanul helyettesíteni. 
Pályázók kérvényeiket (mellékletek: keresztlevél, kán-
tori oklevél és kommün alatti magatartás igazolása) 
folyó évi február 22-ig, plébániahivatal, Tolnatamási 
címre küldjék. Válaszbélyeg melléklendő. Kántorpróba és 
választás február 25-én. Állást március 15-én kell elfog-
lalni. Üti és költözködési költséget nem térít meg az 
egyházközség. (43) 

TISZANAGYFALU református egyháza pályázatot 
hirdet az újonnan szervezett I I . számú tanítónői állásra. 
Fizetése az egyháztól 20% és lakbér, a többi állam-
segély. Kötelessége díjlevél szerint. Pályázati határidő 
a megjelenéstől számított három hét. (41) 

GÁVA református iskolaszéke pályázatot hirdet egy 
tanítónői állásra. Helyi javadalom: 100%-os hozzájáru-
lás, a többi államsegély. Kellően felszerelt pályázati 
kérvény 1934 február 21-ig adandó be. Állás a választás 
jogerőre emelkedése után foglalandó el. Gáva, reformá-
tus iskolaszék. (50) 

Sikerült összeállítanom egy meglepően 
olcsó, praktikus menyasszonyi kelens 
gyecsoportot, a tőlem megszokott kitűnő 
anyagból, nagyon szép kivitelben . . P 3 0 0 . — 

Részletezéssel, mintákkal, vagy egyéni összeállís 
tásokról k ö l t s é g v e t é s s e l készséggel szolgálok 

SKOVACSEVICS 9HILENKÓ 
BUDAPEST IV, PETŐFI SÁNDOR=UTCA 3. 
A mélven tisztelt Tanító Urak részére f o l y ó s z á m l a h i t e l ! 

Ala 
Hogyha a lány menyasszony lesz 
Kovacsevics kelengyét vesz. 
Szekrényajtó, ha kitárul. 
Vőlegénye is elámul! 
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MAGYARORSZÁG FÖLDRA JZA 
nemcsak a tudomány, de az irredentizmus 
és a magyar érzés fejlesztésének legjobb 
eszköze. 

E célra, mint iskolai segédkönyv, a legalkalmasabb 

FODOR FERENC: 
MAGYAR FÖLD, 
MAGYAR NÉP, 
MAGYAR SORS 

című műve, mely 84 oldalon, számos illusztráció 
kíséretében, döbbenetes erővel szemlélteti a trianoni 
országcsonkítást. Ez a „földrajz" kell, hogy minden 
felnövő magyar vérévé váljék 1 

A könyvecske leszállított bolti ára 80 fillér. 

Iskolák, közvetlen tömeges rendelésnél, 
árengedményt élveznek. A tanítói kar 
számára mutatványpéldánnyal készséggel 
szolgálunk. 

K. M. EGYETEMI NYOMDA 

FELSŐSZENTMÁRTON római katholikus egyházköz-
ség képviselőtestülete, mint iskolaszék, a lemondás foly-
tán megüresedett I I I . sorszámú tanítónői állásra pá-
lyázatot hirdet. Javadalma: az egyházközségtől a kezdő 
fizetés 30%-a, a többi államsegély. Az iskolaépületben 
levő egy szoba, egy konyha és kamrából álló termé-
szetbeni lakás. A megválasztott tanító sem lakáspót-
lékra, sem nagyobb lakásra igényt nem tarthat. Horvát 
nyelv tudása előnyös. Kántoriakban segédkezik. Pályázni 
lehet e hirdetés megjelenésétől számított három héten 
belül. Harmadíéléve közmegelégedésre itt működő ki-
segítő a helyi jelölt. Felszerelt kérvények a római katho-
likus plébániára címezve, Felsőszentmártonba, Somogy 
vármegye, küldendők. (42) 

TISZABÜD görög katholikus egyházközsége nyugdíja-
zás folytán megüresedett kántortanítói állásra újonnan 
pályázatot hirdet. Javadalma: természetbeni lakás, két 
szoba, konyha, mellékhelyiségekkel, 133 D-öl kert, 
1440 D-öl szántóföld a belterületen (kert), 19 kat. hold 
723 D-öl szántóföld, párbér: 20 köböl búza, 20 köböl 
rozs, stóla és törvényes államsegély 50 értékegység le-
vonásával. Kötelessége: a reábízott osztályok oktatása, 
mindennap istentiszteletek s általában az összes kántori 
teendők végzése, gyermekek és felnőttek énekkarának, 
valamint vallásos egyesületek vezetése. Pályázati határ-
idő február 21-ig bezárólag, mely napon énekpróba is 
lesz, választás február 25-én. Korteskedés kizáró ok. 
Állás március 15-én elfoglalandó. Kellően felszerelt kér-
vények lelkészi hivatal címére küldendők. (48) 

A NAGYKANIZSAI izraelita elemi népiskolánál be-
töltendő helyettestanítói állásra pályázatot hirdetünk. 
Az állás folyó évi február hó 15-én foglalandó el és az 
alkalmazás a folyó tanév végéig szól. Javadalmazás a 
törvényes rendelkezések szerint. Pályázha.tnak: kizáró-
lag férfitanítók, akik szabályszerű képesítéssel bírnak. 
A pályázathoz a következő eredeti vagy közjegyzőileg 
hitelesített másolati okmányokat kell csatolni: oklevél, 
születési anyakönyvi kivonat, magyar állampolgárságot 
igazoló (községi illetőségi) bizonyítvány, a kommuniz-
mus alatti magatartást igazoló helyhatósági bizonyít-
vány. Német nyelvismerettel és zenei képzettséggel bíró 
pályázót előnyben részesítünk. A pályázati kérvényt a 
nagykanizsai izraelita hitközség iskolai szakosztályához 
kell címezni és legkésőbb folyó évi február hó 10-ig be-
zárólag benyújtani. Nagykanizsai izraelita hitközség. (51) 

A RAKAMAZI római katholikus iskolánál megürese-
dett férfitanítói állásra pályázat hirdettetik. Kötelessé-
gei díjlevél szerint. Kántori oklevél és zenei jártasság 
okvetlen szükséges. Pályázati határidő február 21. Sze-
mélyes megjelenés fölösleges. Felszerelt kérvények római 
katholikus plébániára küldendők, Bakamazra. Pályázat-
hoz 70 fillér bélyegben csatolandó. Költségmegtérítés 
nincs. (49) 

H I R D E T É S E K 
Hirde té sekér t a s zerkesz tőség n e m vál lal f e l e lőssége t . 

CSERÉL tanítópár Kaposvárról, II. lakbérosztályba 
sorozott városba. Kaposvár, Csokonai-köz 2. (47) 

CSERÉL II. lakbérosztályba sorozott város tanfel-
ügyelőségéről, berendelt igazgatótanító tanfelügyelőségre 
vagy lehetőleg budapestkörnyéki állami igazgatótanító-
val. Jelige: „Előnyös". (46) 

M agyarság Néprajza, magyar lelki élet. 
Magyar reménységünk ettől újra éléé 

NAGYVÁROSBÓL, soktanerős iskolából cserélnék vá-
rosba vagy Pest környékre. Költségeket megfizetném. 
„Belterületinek" kiadóhivatalba. (45) 

CSERÉLÜNK, tanyára is, 90% államsegélye® helyek-
ről, hogy feleségemmel együtt lehessünk. Barabás refor-
mátus tanító, Mérk. (37) 

DALOK március 15-re és más ünnepélyekre 2 pengő. 
Ehrlich Antal, Nyíregyháza, Bocskay-u. 50. (38) 

CSERÉLEK közvetlen a Tisza mellett levő tanyai ró-
mai katholikus felekezeti iskolától. Szép, egészséges vi-
dék. Javadalom 90% államsegély, lakás természetben, 
nagy kert. Az iskolafenntartó uraság kegyéből tehén-, 
sertés- és libatartás. Cím: Papp Vendel tanító, Tisza-
bura. (34) 

iimniimiimiiMiiiiiimiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

B A R A K O V I T S J Á N O S 
m ü o r g o n a é p f t ő 
Rákospalota, Pázmány.út 72. 

Ú J O R G O N Á T 
á t é p í t é s t , h o m l o k z a t i s í p o k a t , 
m i n d e n n e m ű j a v í t á s t a leg-

m é r s é k e l t e b b á r o n vál la l . 
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KISTELEK húsztanerős állami iskolájától cserélnék 
hasonló helyre. Polgári iskola, szolgabíróság helyben. 
Krämer Kristóf, Kistelek. (32) 

OLCSÓN eladó motorkerékpár, Remington írógép, har-
mónium, Singer-varrégép. Bori, vaskereskedés. Szentes. (35) 

ÁLLAMI katholikus tanítópár cserélne Szegedhez tar-
tozó Csengeléről. Cím: „Tanítópár" Csengele, posta-
ügynökség. (31) 

CSERÉLNE református kántortanító bárhova, nem 
kántornak is. Szép, egészséges helyről. Állomás 4 km. 
Tankötelesek száma 38. Cím: Szerencs, sajtgyár. (36) 

Olvasóink figyelmébe ajánljuk az 

Of»ERA Z O N G O R A T E R M E T , 
hol tanítók ELŐLEG N É L K Ü L a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrendű Z O N G O R Á K A T , PIANINÓKAT. 

B u d a p e s t V I I , K l a u z á l . u t c a 3 5 . s í . 

NAGYON ERŐS, tisztahangú kántort keresek, aki 
az összes kántori teendőket önállóan végzi és többféle 
hangszeren is játszik. Beleznay Móric főkántor, Jász-
berény. (39) 

TALÁLMÁNY. Miniszterileg engedélyezett, zöldbetűs, 
ráírásos szépírási füzeteim a legrendetlenebb írást is meg-
lepően gyönyörűre szabályozzák. Használtassa iskolájá-
ban. Darabja 20 fillér. Nagyobb megrendelésnél 25% ked-
vezményt adok. Szilaveczky Árpád igazgató, Budapest, I, 
Németvölgyi árok 34. (2b0) 

REFORMÁTUS kántortanító cserélne kántorral is. 
Értékegység 36. Jelige „Szabolcsi". (44) 

Magyar ság Néprajza ősi kincset kutat, 
Magyarabb magyarnak készíti az utat. 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII, Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak, Mendölnél. 
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KÖNYVBARÁTOK 
A M A G Y A R K U L T Ú R Á T ; 
MAGYAR M U L T ÉS JELEN 
É R T É K E I T S Z O L G Á L J Á K . 

• 

A Magyar Könyvbarátok 

közé tartozni minden kultúrembernek 
örömet okoz: az áldozat igen kicsi, 
az ellenszolgáltatás pedig felbecsülhet 

teilen értékű. 

A több részletben fizethető évi 20 P 
elő£izető=tagdíj ellenében évente négy 
változatos tartalmú nagyértékű, ízléses 
kiállítású munkát és "az irodalmi ese« 

ményekről tájékoztatást nyújtó 
D I A R I U M O T, a 

Könyvbarátok Közlönyét 
kapja az előfizető. 

Évi 10 pengő e l ő f i z e t é s é r t pedig a 

Könyvbarátok Kis Könyveit, 

amelyeknek bolti ára 
darabonként P 3 80 

K A P H A T Ó : 

K I R Á L Y I M A G Y A R 
E G Y E T E M I N Y O M D A 
B U D A P E S T , MÚZEUMsKÖRÚT 6. 
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R I G L E R J Ó Z S E F E D E 
Angster József és Fia 
orgona: és harmóniumgyár rt. Pécs 
Orgonák, harmóniumok. 
Javítások, átépítések. 
Új homlokzatsípok. 
Villaniosfujtató=berendezések. 
A szegedi nagy orgona készítői. 
Méltányos árak ! Fizetési kedvezmények ! 

PAPIRNEMU RESZVENYTARSASAG 
BUDAPEST 

G Y Á R T E L E P É S K Ö Z P O N T 

VI, RÓZSA-UTCA 55. SZ. 
Rajzfüzetek, rajztömbök, állótömbök a 
legjobb kivitelben, vázlatkönyvek külön» 
féle kivitelben készülnek. Magyar gyárts 
mányú rajztáblák, háromszögek és vonal« 
zók, továbbá rajzeszközök és minden« 
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára. 

LOPOf 
iskolapadok.Tornaszerek 
Játszótéri berendezések, 
tenniszütők és hajlított 
sportcikkek 
T e l e f o n : 62-5-05. 

Budapest III, 
Bécsisút 85. sz. 
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A kisebbségi elen.i népiskolai német* 
nyelvű tankönyvek 

evangélikus változatainak 
kiszolgáltatása jan.6-tól kezdődően a 

K I R Á L Y I M A G Y A R 
EGYETEMI N Y O M D A 

kiadóhivatalában történik. 

3Kérjük 
mindazon evangélikus iskolák Igaz-
gatóságait, amelyek közvetlen rendes 
lésre jogosultak, hogy nb. megrendez 
léseiket ezentúl a kisebbségi elemi 
népiskolai tankönyvek evang. váltó* 
zatú kiadásaira is közvetlenül a 

KIR. M A G Y . E G Y E T E M I N Y O M D A 
kiadóhivatalához szíveskedjenek be* 
küldeni, ahol a könyvet a kultusz* 
minisztérium által megállapított ár* 
kedvezménnyel szolgáltatják ki. 

H E G E D Ű , V I O L A , C S E L L Ó 
vagy bármely importhangszert, hangversenyhúrokat 

a legjobbat hozzuk forgalomba. Művészs 
hegedfisépítés, c s e r e , v é t e l , művészi 
•avítások. Tanár urak bevásárlóhelye. 

Rákóczistárogató. 
C s e r k é s z z e n e k a r o k f e l s z e r e l é s e j u t á n y o s á n 

g y á r i á r o n ! 
I s m e r t e t ó t bármely h a n g s z e r r ő l dí j talanul k ü l d az 

ELSŐ MAGYAR HANGSZERGYÁR 

STOWASSER Budán) 

Az egyedüli hangszergyár az országban 
Több ilyen gyár nincs! 

Ő R A , É K S Z E R V Á S Á R L Á S N Á L . J A V I T Á S N Á L f o r -
duljon bizalommal TÓTH óráshoz, Szeged, Kölcsey-utca 70. 
Árjegyzék ingyen. Eladás részletfizetésre is. Számtalan 
elismerőlevél-

Gerstenenyst József 
orgonaépítő 

Budapest VI, Aradi-u. 66. 
T e l e f o n h í v ó : 1 6 - 8 - 4 0 . 

Ú j o r g o n á k készítését, v a l a m i n t átépí* 
tés t , hango lás t , homlokza t s ípok készí* 
iését szakszerű és művészi kivi te lben 
vál la l ja a leg ju tányosabb á rak mellet t . 

M A R X ÉS M É R E I B U D A P E S T 

T A N S Z E R G Y Á R A 
Telefonszámok: 93-3-86 és 93-3-88 

BULCSLMJ. 7. 

G y á r t a n a k : fizikai, kémiai, természet* 
rajzi, mértani és földrajzi eszközöket. 
— Vetítőgépeket, mértékgvüjteményes 
ket, számológépeket. 
Szemléltetőképek nagy választékban. 
Uj népiskolai kimerítő árjegyzékün« 
ket kívánatra díjtalanul küldjük. 

Megjelent k i adásunkban Renner: Fizikai gyakorlat 
tok című müve , 180 oldal t e r j ede l emben . Bolti ára 
4.40 P. Né lkü lözhe te t l en m i n d e n fizikával fog . 
Ia lkozó t a n í t ó n a k ! 

NÉMETH ANTAL: 

AZ EMBER TRAGÉDIÁJA SZÍNPADON 
c. most megjelent könyve betűkbe örökíti a Nemzeti 
Színház deszkáin immár ö t s z á z s z o r elhangzott 
„Tragédia" ötvenéves mozgalmas színpadi történetét. 
Az előadások díszleteinek műnyomó papíron készült 
gyönyörű képei a magyar színpadi művészet magas 
színvonalának egyik legszebb bizonyságává avatják 
ezt a könyvet, melynek ott a helye minden magy.ir 

kultúrintézmény könyvtárában. 
Bolti ára: 480 P. 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
Budapest VIII, Múzeum--körút 6. 

Jól és olcsón akar Ön vásárolni? 
Divatosan akar Ön tetőtől talpig felöltözködni ? 

be az oly jól bevált kirakati készpénzáron nyújtott 
folyószámlahitelt a 

HAVAS Á R U H Á Z B A N 
Kérjen árjegyzéket! B U D A P E S T I V . C A L V I N í T É R 1. 



100 
N É P T A N Í T Ó K L A P J A ÉS N É P M Ű V E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó 

67. ÉVF. 

Könyvbarátok Kis Könyvei 
nemcsak az ifjúságé, 
h a n e m a l é l e k b e n 
i f j ú f e l n ő t t e k é ! 

Eddig megjelent kötetek: 

Velősy Elek: 
Miska 

Hankó Béla: 
Vízen és vízparton 

Tamás István: 
Szabadkai diákok 

Szentgyörgyi Sándor: 
Vihar Buda felett 

Szondy György: 
Testvérke naplója 

Tamás István: A s z e g e d i p e d e l l u s . ] Illusztrációba ,,Szegedi pedellus"=ból. 

Az igazság'feltartózhatatlan győzelmét példázza ez a tör téne t /pompás 
erővel világítva rá, miként kell érette harcba szállnunk. — A rövids 
nadrágos kis szegedi gymnazistáknak, az öreg pedellus megmentéséért 
folytatott megkapó küzdelme elevenedik meg előttünk. A kitűnő 
regény világnézetek harcának mai ütközőjén a lelkek mélységébe hatol. 
Ára kötetenkint 3 pengő 80 fillér. — Előfizetés 4 kötetre évi 10 pengő. 
K. M. Egyetemi Nyomda Könyvesboltja, Budapest. Kossuth Lajos=u. 18 

VEZÉRKÖNYV 
RÉSZLETFIZETÉSRE! 

A m. kir. vallás* és közoktatásügyi 
miniszter megbízásából kiadott 

NÉPISKOLAI 
EGYSÉGES 
VEZÉRKÖNYVEK 

részletfizetésre is megszerezhetők. 
Legalább 20 pengőt kitevő rendelés 
esetén a megrendelő 10 havi ked= 
vezményes részletfizetésben részesül. 

A sorozat eddig megjelent kötetei : 

1. Molnár Oszkár: A tanítási mód- P 
szer történeti fejlődése. Quint Jó-
zsef előszavával 3 — 

2. Fodor Ferenc: A magyar elemi 
népiskolai földrajzi oktatás 4-— 

3. Quint—Stelly—Stolmár: A termé-
szeti és gazdasági ismeretek ta-
nítása a III—IV. oszt 6-40 

4. Quint—Drozdy: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok az I. osztályban.. 920 

5. Háros—Körösi: A magyar fogal-
mazás vezérkönyve 440 

7. Berwaldszky—Tscheik: A rajzok-
tatás vezérkönyve, Drozdy Gyula 
előszavával 16-— 

8. Drozdy Gyula: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a III. osztályban 10 — 

9. Drozdy Gyula: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a IV. osztályban 8-— 

10. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a II . oszt. 3-20 

11. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a III . oszt. 4-50 

K I R Á L Y I M A G Y A R E G Y E T E M I N Y O M D A 
B U D A P E S T VIII , M Ü Z E U M s K Ö R Ú T 6. S Z Á M 
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A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
L U K Á C S BÚTOR Á R U H Á Z 

Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek. 
Budapest VII, Dohány utca 30. Telefon: 4 1 - 9 - 0 4 . 

3 Ö R E N H E N R I K ÉS T Á R S A 
iskolabútor-gyára. BpestVI, Dévényi.út 20 -22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból 

Telefon: 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve, jj 

KÖNYVÚJDONSÁGOK 

NAGY MÉDA: 
A S S Z O N Y O K N A K Ü Z E N E M (Versek) 
Egy poétalelkű taní tónő lelkivilágának csodálatosan közvetlen, 
végtelen finom megnyilatkozásai ezek a versek, melyeknek mind* 
egyike egy-egy el nem he rvadó színes virága Nagy Méda szívek* 
hez szóló költészetének. 
A tanítónó«poétának költeményei felejthetetlen lelki élményévé 
lesznek az olvasónak, az örök nő szólal meg azokban a legtisz* 
tább lírai költészet hang j án . 

A csinos kiállítású könyv ára 2 P. 

DR. LÄCZA ISTVÁN: 
L E L K I P Á S Z T O R ÉS P O L I T I K A 
általános egyházi és különleges magyar szem? 
pontból . 
Napja ink politikai for rongása nemzetközi 'viszonylatban is az 
érdeklődés homlokterébe helyezte a katolikus papság közéleti 
szereplésének kérdését. 
Dr . Lacza könyve alapos tárgyismetettel világosan és szaba'os 
formában tárgyalja ezt a sokrétű kérdést, mely mindenkit érdé* 
kel, aki a napi politika eseményeit figyelemmel kíséri. 

Bolti ára 1 pengő. 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA 
Budapest VIII, Múzeumzkörút 6. 

Hirdetéseket felvesz a 

KIADÓHIVATAL 

Budapest VIII, Múzeum=körút 6. 

H A Z A I E R E D E T Ű 
szemléltető képek ma alig kaphatók. Az 

EGYETEMI NYOMDA 
az iskolák segítségére siet, midőn lénye* 
gesen leszállított áron bocsátja az iskolák 

rendelkezésére a Balog RudolMéle 

SZEMLÉLTETŐ 
MÜLAPOK 

sorozatát: 

1. Budapest. Halászbástya. — 2. Budapest, 
V ajduhunyad vára. — 3. Rudolf-rakpart. 
— 4. Budapest, a királyi vár. — 5. Buda-
pest, Országház. — 6. Budapest, Kossutli-
mauzoleum belseje. — 7. Budapest, lánc-
hídi oroszlán a Halászbástyával. — 8. Ma-
gyar viselet Pécs mellett. — 9. Mező-
kövesdi kislány. — 10. Öreg matyó kis-
lánnyal. — 11. Búzaszentelés. — 12. Árva 
vára. — 13. A kassai dóm. — 14. Pannon-
halma, apátsági templom belseje. — 15. 
Sopron, Szentháromság-szobor a városház 
tornyával. — 16. Pécs, a székesegyház bel-
seje. — 17. Pécs, a székesegyház. — 18. 
Kosok a Hortobágyon. — 19. Tanya a 
Hortobágyon. — 20. Vihar a Hortobágyon. 
— 21. Hortobágyi ménes. — 22. Szénalior-
dás a Hortobágyon. —• 23. Bikák a Hor-
tobágyon. — 24. Birkák a Hortobágyon. — 
25. Vaddisznók a sümegi erdőben. — 26. 
Nyári jászol. — 27. A béka. — 28. Hévízi 
lótuszok. — 29. Aggteleki cseppkőbarlang. 
— 30. Dobsinai jégbarlang. — 31. Vitorlás-
verseny a Balatonon. — 32. Balatonfüred. 
Vitorlások. — 33. II. Rákóczi Ferenc (Má-
nyoki festménye az Orsz. M. Szépművé-
szeti Múzeumban. — 34. Noé bárkája 
(Brughel festménye az Orsz M. Szép-
művészeti Múzeumban). — 35. Madonna 
a gyermekkel és szentekkel (Luini fest-
ménye az Orsz. M. Szépművészeti Mú-

zeumban. 

DÍSZE A Z ISKOLÁNAK, EGY, 
BEN P E D A G Ó G I A I ÉRTÉK IS. 

A 35 műlap eddigi 
ára volt 122"50 P. 
A leszállított új ár: 

A rendeléseket a beérkezés sorrendjében 
intézzük el. 

K. M. EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST VIII, MÚZEUMÍKÖRÚT 6. SZÁM. 

42 P 
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67. évf. 

Megjelent! 5 Z A K á L Y D E Z S Ő igazgató-tanító 

MAGYAR AKARAT 
című könyve, mely eredeti hazafias szavaló kórusokat, külön* 
féle alkalmakkor szavalható verseket és dalokat tartalmaz. 

Á R A : 2-20 P E N G Ő 
Szakály Dezső könyve az első ezirányú munka a magyar irodalom« 
ban. Ügy a fővárosi, mint a vidéki lapok a legnagyobb elismeréssel 
nyilatkoznak róla. A tömegszuggesztió erejével építi az utat a ma« 
gyar feltámadás felé, a hazaszeretet és az irredenta érzés fejlesztésé* 
nek legjobb eszköze. A könyvet a szerző ajánlja mindenkinek, aki a 
magyar feltámadást hiszi és akarja. 

A könyvet ízléses kiállításban a Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 
állította elő. 

A megrendelések a vételár előzetes beküldése mellett a 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomdához küldendők 
(Postacsekkszámla: 37.473). 
Húsz példány megrendelése esetén 2 0 % árengedmény. 

A magyar népi műveltség egé* 
szét mutatja be 

A M A G Y A R S Á G 
N É P R A J Z A 
Külsőre és belső tartalomra méltó 
párja a háború utáni idők legnas 
gyobbszabású kiadói vállalkozás 
sának, a H ó m a n —Szekfű^féle 
Magyar Történetnek. 

Ismerjük meg legsajá-
tabb kincsünket, népi 
műveltségvagy ónunkat. 

Kis fehér házakbán, mestergerendás alacsony szobákban ősmagyar tehetség lappang, ren= 
geteg hajlam a szépre és jóra. Éppen ezért ezerszerte nagyobb jelentősége van annak, 
ha most ébredő ifjúságunk népszeretetben és népismeretben nő, mintha világlátott lesz. 

EZ A KÖNYV A MAGYAR NÉPÉLET BIBLIÁJA. 
Megrendelhető részletre is. Ára 80 P. 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA, VIII , M Ú Z E U M . K Ö R Ú T 6. 



168 N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS N É P M Ű V E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó 67. ÉVF. 

ORGONA-HARMÓNIUMOK 
ház-, dalárdák., iskolák- és különösen templomoknak. 

Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmóniumsraktár 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margitshídfőtől a második utca jobbra. 

Fizetéskedvezmény. Sürgönycím : „Harmonhörl". Telefonszám: 51-6-52 

A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 

T A N S Z E R O S Z T Á LYA 
a legjobb minőségben, 
könnyített fizetési feltételek mellett szállít: 

Fizikai, kémiai, 

és növénytani 

felszerelést. 

Térképet, 

földgömböt, 

szemléltető* 

képet. Bármely 

taneszközt, 

írószert stb., stb. 

Kívánatra készséggel ad részletes árajánlatot: 

a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 
Tanszerosztá lya 

KORRAJZ ÉS TÖRTÉNELEM, 
de vetekszik a legizgalmasabb bűnügyi regénnyel: 

A TISZAESZLÁRI PER 
A „nagy p e r " v i z sgá lób í ró j ának , 

Bary Józsefnek emlékirata. 
612 OLDAL. A R A FŰZVE 15 P. 

Megrendelhető havi részletreisafőbizományosnál; 
KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST VIII, MÚZEUM= KÖRÚT 6. SZ. 

TANÍTÓI ÉS 
I F J Ú S Á G I 

KÖNYVTÁRAK 
kiegészítését megköny= 
nyített feltételek mellett 

végzi az 

E G Y E T E M I 
K Ö N Y V E S B O L T 
Budapest IV, Kossuth Lajos=utca 18. sz. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz* 
térium megbízásából és rendeletére 

az eiemi iskolák 
IIIIIIIillllllllilllllllllllllllH^ 

h i v a t a l o s rendtartási, kezelési és 
számviteli 

nyomtatványait 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

előállítja és szállítja a 

Királyi Magyar 
Egyetemi Nyomda 
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V ' É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

• p L Ő F I Z E T É S egész évre 9'6o P, negyedévre 2'40 P. Egyes szám 
ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztér ium 

820—4—106/1930. V I I I . d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési dí j az 
állami-, községi-, társulati- , magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetésa kú t óhivataí elmére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi N /omda 37,473. számú csekkszámlájára. 

I_T I R D E T É S hivatalos pályázat 
to fill., magánhirdetés 14 fillér 

szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P. ' / . oldal 85 P , V« oldal 50 P, 
V. oldal 30 P . A hirdetési dijak a 
kiadóhivatal cimére előre fizetendők. 

A. hogy a Kómától búcsúzó bús Ovidius zen-
gette volt egykor: „subit illius tristissima noc-
tis imago ...", — Ímhol nekünk is eszünkbe jut, 
visszatér hozzánk és immár hatvanharmadszor 
tér vissza ama február i zimankós napnak a 
gyászos emlékképe, mely a XIX. század alko-
tóan hatalmas reformkorának legif jabb nagy-
ját, az egyetemes emberszeretet költő-apostolát, 
minden elnyomottak szent ihletű patrónusát, 
a jogok és kötelességek fenkölt számontartóját, 
az ezeréves magyar kul túrhivatot tság történész-
filozófusát, századainknak kimagaslóan dicső 
humanistá já t és — last but not least — a ma-
gyar népnevelés koszorús megteremtőjét: báró 
Eötvös Józsefet e lragadta tőlünk. Először is 
hadd tegyem le a hazafias érzés méltányló el-
ismerését a „Magyarországi Tanítók Eötvös 
Alapjának" nemes intézménye elé, mely immár 
hatvanharmadik éve hódol az emlékezés mú-
zsájának, midőn, sajnos, jót és rosszat oly köny-
nyen és könnyelműen feledő nemzetünk hajla-
maival szemben oly fel nem becsülhető szere-
tettel t a r t ki a maga nemes Eötvös kultusza 
mellett s a nemzet hálakönnyeivel t a r t j a emlé-
két örökzölden. Mert hiába mondja a régi kró-
nikás: „emlékezzünk a régiekről!".. . mi ma-
gyarok, ismétlem, túlhamar feledünk s e nagy 
nemzeti hibának, hogy ne mondjam: bűnnek, 
többféle végzetes következménye lehet a nem-
zeti életben. Aki igazi nagyjait feledi, az el-
veszti az igazi nagyság igazi mértékét s aka-
ratlanul is könnyelműn utat nyit a könyökkel 
tolakodó fél-, negyed- és ... nulla-nagyságok 
kultuszának, amire — ismét sajnos! — e mos-
tani kietlenül sivár és nyugtalan jelenünk 
annyi példát ad, midőn annyiszor összetéveszti 
a hivatal t a hivatottsággal s Pantheonba ereszti 
be a dicsőség parvenűit. Tisztelt ünneplők, ha 
valaha, most kell a magyarnak az igazi nagy-
ság arany fém jelzésű igazi mértékét szent szi-

* A Magyarországi Tanítók Eötvös-Alapja ünnepélyén 
1934 február 2-án elhangzott emlékbeszéd. 

gorral visszaállítani, — meg kell találnunk 
ú j r a azt az elveszett mértéket, mely nélkül 
nines osztályozás, mely nélkül álnagyságok és 
- ami még rosszabb! — múló divatnagyságok 

bitorolják a nemzet kegyeletének piedesztál-
jait . Igen, ha valamikor, most kell Eötvöst és 
az ezeréves magyar nagyság szellemi hadsere-
gének a többi aranyfémjelzésű igazi nagyja i t 
magasra tar tanunk, mert hisz nem a hívatla-
nok, hanem csakis és egyedül csak a hivatot-
tak teszik ki egy nemzet szellemi fajsúlyát, azt 
a csodás valamit, amitől annak a nemzetnek 
a jövője függ. Mert nyíltan hangoztatom s e 
nagynehéz mohácsi éjszakában külön kiemelem: 
egy nemzet sorsát nem nyert vagy vesztett há-
borúk döntik el, hanem ez a bizonyos szellemi 
fajsúly, melyet Klio mérlegén maga a történet 
múzsája mér le. I t t nem szabad és nem lehet 
esalni, — ez a szellemi fajsúly csak akkor lesz 
mérlegbillentő, jövőt biztosító igazi súlyos súly, 
ha nein talmi nagyságokból, hanem a nemzet 
géniuszát kifejező, de nemzetközi szempontból 
is fensőbb értékű igazi aranylelkekből tevődik 
össze. 

I ly nemzeti géniuszunkat kifejező, de nem-
zetközi szempontból is fensőbb értékű repre-
zentatív aranyiélek volt mai ünnepeltünk: báró 
Eötvös József. Az imént nemzeti kul túránk 
ezeréves szellemi hadseregét említettem, — ő 
benne van, igen, vezető rangban van benne eb-
ben a szellemi hadseregben. Csodás látomány... 
egy második „Hadak útja", a szellemi hadak 
útja, mely a gyönyörű Csaba-monda hagyomá-
nyaihoz képest felet tünk száguld, őrködően kí-
séri a nemzetet a szellemi lét fensőbb dimen-
zióiban, hogy a „Csaba ire", a Csaba bűvös 
füve nélkül is örökké élő tartalékserege legyen 
a hazának ama veszedelmekben, mikor a földi 
ármányok közepette a magyar kard netalán 
csorbát vall. A magyar szent királyok, bölcs 
István és a hős, kereszteslovag László, szágul-
danak e szellemi hadsereg élén, utánuk Köny-
ves Kálmán, I I I . Béla, Nagy Lajos, Hollós Má-

EBTETEII É H T Í R 
SZEGED. 

FOLYÓIRATOK í 
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tyás, Werbőczy, Bocskai, Bethlen, Zrínyi, Ba-
lassa Bálint, Rákóczi, Bessenyey, a két Kis-
faludy, Kazinczy, Széchenyi, Vörösmarty, Kos-
suth, Deák, Petőfi , Arany, Madách, Tompa és 
a többiek . . . és ott látjátok-e? Kossuth és Deák 
közt, mintegy két kort áthidalóan Eötvös nia-
gaslik, szintén lovon, de szárnyas lovon, a mú-
zsák Pegazus par ipá ján . Dicső sereg, szellemi 
Hadak ú t j a . . . elszáguld, védőén vágtat tova 
felettünk a halhatat lanság glóriájában, — mi 
azonban ez egyszer nézzünk utánuk s főként 
azt a Kossuth és Deák közt szárnyaló halha-
ta t lanunkat tar tsuk szemmel. 

Halha ta t lansági . . . Vanitatum vanitas, — ha 
valaki, úgy mélységesen vallásos alázatában 
bizonyára ő maga, a nagy Eötvös, mosolyogna 
az emberi hívság ez önző kérkedésén. Emberi 
fércg-gőg. . . s hozzá még, tudjuk jól, Az idők, 
a mulandóság távla tában még az lígynevezett 
halhatatlanságnak is sok a csínja-bínja, vélet-
lene, kulisszatitka. P . o. az elfeledett Homérral 
szemben az egész középkor uj jongva ünnepli 
Virgiliust, miért? mert az hírlik felőle, hogy 
titokban kereszténnyé lett. Ugyané középkor-
nak a nagyon közepes francia költője: Alaiti 
Chakier világhírűén halhatatlanná lesz, miért? 
mert legendája szerint éhenhalt a királyi pa-
lota lépcsőjén. Guillemo dc Cabestainh troba-
dúr neve fennmarad, miért? mert kivágott szí-
vét a gyilkosan féltékeny várúr a költő imá-
dottjával, a várúrnővel eteti m e g . . . Csupa sze-
szély a hírnév, véletlenekkel teli az idők sodra, 
— ott van í). o. a XVIII . század híres Abbé 
Prévostja, miért hogy százhatvan regénye kö-
zül csak épj) egy, az egyetlen Manón Lescaut 
marad fenn, hogy nevét halhatat lanná tegye? 
Kevés a logika az idők csalóka optikájában, — 
pillantsanak csak p. o. a XIX. századra s néz-
zék, hogy elfeledte a világ a lármás Victor 
Hugót a a még lármásabb Zolát s helyükbe 
mily tornyosodó magasra emeli az utókor Bal-
zacot, Flaubert-t, S tendha l t . . . Angliában most 
száz éve Thackeray volt az irodalom királya, 
ma trónjavesztetten törpül el az évről-évre na-
gyobbra növő Dickens mel le t t . . . Bizony keve-
sen vannak azok a nagy és legnagyobb ki-
választottak, akik, mint Goethe vagy Beethoven, 
nálunk Petőfi, Madách, Arany és Eötvös, acre 
perennius biztos gráni t piedesztálról nézhetnek 
a rombolva őrlő jövőnek a szemébe. 

Minden emlékezés nemcsak osztályozás, ha-
nem újraértékelés is és tegyük hozzá: minden 
kor máskép lát, másként osztályoz, máskép ér-
tékeli az előbbi korok nagyjait . Nemcsak el-
vesz, hanem hozzá is ad egyéniségükhöz: el-
veszi az akkor divatos feleslegest tőlük, de 
ugyanekkor oly ú j értékeket lát meg bennük, 
melyeket a kor társak nem láthattak, mert ezen 
értékek az ember földi halála u tán szinte ön-
állóan továbbélő lángelméből esetleg csak vala-
melyik következő kor kedvezőbb légkörében 
virágzanak ki. Az a boldog zseni, akitől a mu-
landóság mennél kevesebbet vesz el s akihez az 
újuló idő mennél többet ad hozzá, — mondjuk 
ki mindjárt , ily érteleniben mi mai ünnepeltün-
ket boldog lángelmének nevezhetjük. Báró Eöt-

vös József játszva áll ja ki az idők fosztogató 
próbáját, épp mert oly párat lanul gazdag az 
egyénisége. Az eszmények prizmájának legszebb 
színskálájában káprázik ez az egyéniség s 
voltaképen ez az, ami oly egyetlenül álló 
kul túr trónt biztosít neki a magyar századok 
szellemi fejlődésében. Vegyük szemügyre kissé 
e lélek szerkezetét, hogy annál odaadóbban 
gyönyörködhessünk gazdagságában. Csak az 
ötvenkét al jban jégedő gyémánt hasonlítható 
az Eötvös egyéniségének a sokoldalú ragyogá-
sához . . . 

„A legszebb gondolatok", mondja a régi fran-
cia szólam, — „nem az észből, hanem a szívből 
fakadnak". . . nos, én úgy érzem, ha láthatatla-
nul is, de ezt a mottót rebeghették a nemtők 
az Eötvös bölcsője felett. Eötvös az ész har-
cosa is, de — ha szabad e szót használnom •— 
mindenekfelett a szív zsenije ő: mindenekelőtt 
az érzelmek, a legfenköltebb érzelmek embere, 
hőse és már t í r ja . Fejlődő lelke három pillérre 
épül fel, —• az első a meleg családi otthon mély-
séges vallásossága, a második a Rousseau bál-
ványozása, a harmadik a Kant és Hegel német 
filozófiája. Ha a lélekvegyészet egy képletévé 
adagoljuk össze e három hatást, egyszerre kul-
csot kapunk egyénisége titkához s elénk tárul 
élete egész programmja, mely e pár szóba tö-
möríthető: az egyetemes szeretet szent jegyé-
ben segíteni minden elnyomottakon! Vallásos-
sága t a r t j a vissza a gyűlölet diszharmóniájától 
s viszi a szamaritánus eszmény harmóniája 
felé, — rousseauizmusa szeretteti meg véle a 
szenvedő tömegeket s azt a demokrata ideált, 
mely szerint szívben és lélekben mind egyen-
lők vagyunk, — viszont a Kant logikája adja 
meg neki azt a teremtő erőt, hogy mindezt, az 
érzelmi imperativusok e bölcseleti rendszerét 
harcos politikai életprogrammá építse ki. Val-
lásos lelkének önboncoló tusakodásaiból szüle-
tik meg a fiatalon í r t Karthausi, de többi köl-
tői műve: a Palota és kunyhó, a Nővérek, a 
Falu jegyzője, a hatalmas regény Magyarország 
1514-ben s egyetlen keserű vígjátéka, az Éljen 
az egyenlőség! már mind a rousseaui tanok szü-
löttei. A harmadik nagy hatás, a Kant és Hegel 
filozófiája vá l t j a ki belőle két hatalmas böl-
cselkedő művét, a XIX. század uralkodó esz-
méit s a Gondolatok at. íme nagyjában ez az 
eötvösi lélek benső gépezete, nézzük mármost, 
a szív, lélek és ész e hármas együttműködésben 
dolgozó gépe hogy válik be a való élet viharai-
val szemben. Külföldi utazásai után — akár 
az angol lordfiúk! — fiatalon lép ki a közélet 
arénájára . Született kész szónok, ki első perc-
től fogva oly diadallal lép fel a diétán, hogyha 
a nádor szép ülést, „telt házat" óhajt a főren-
deknél, a f iatal Eötvös bárót kéri fel vezér-
orátornak. A leg egyetemesebb humanizmus 
csendül ki első felszólalásaiból, •— magyar lé-
tére az ,,irlandi szegénységről" szól s a „fogház-
javí tás" égető re formjá t sürgeti. Ez persze csak 
a kezdet, — csakhamar törhetetlen őszinteség-
gel és eréllyel veszi szónoki köpenye alá a 
hazai élet akkori elnyomottait: a protestánso-
kat, zsidókat, a jobbágyokat, aztán a szólássza-
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badságot s a demokratikus jogkiterjesztést. 
Követeli az autonómiákban a közigazgatás el-
választását a jogszolgáltatástól s mindenek-
felett követeli a nemzetiségi kérdés revízióját 
és ú j alapokra fektetését. Égetően modern prob-
léma, melynek jövőbeli fontosságát ő a láng-
elmék jóslátásával előre megse j t i . . . Vissza-
pillantó szemünk szinte Tát ja a száz év előtti 
diéta maradian dühös Pató Pál ja i t , kik ká-
romkodva szisszennek fel ezekre a fenyegető 
újí tásokra, — de az i f j ú követ szónoklata láng-
ostorával csap a szemükbe: „Ti a haza rom-
lását, ón a hon újjászületését látom javasla-
taimban, — a nemzet még bizonyos kicsinyes 
egyéni érdekek ellenére is haladni akar s ha-
ladni fog! I t t az ideje, hogy az eddigi élvezők 
most már egyszer áldozatot is hozzanak a ha-
záért . . . Dőrék, az eddigi kis nemesi nemzet 
mindig gyenge lesz Béccsel szemben, ellenben, 
ha az eddigi kitagadottak demokratikusan jog-
hoz jutnak, az ekként általuk megnagyobbodó 
nemzet erős és hatalmas lesz!" 

A diétás viták ily tüzéből bontakozik ki lel-
kének politikai imperatívusza, amely parla-
menti rendszert és felelős központi kormányt 

követel a nemzet számára. De Eötvös nem áll 
meg itt. Nem elég a népnek jogokat adni, — 
„nevelés nélkül", dörgi, — „nincs se szabadság, 
se egyenlőség, a nevelés az, ami által az alsó 
néposztálybeliek az állam által nekik adott jo-
gok élvezetére és kötelességek teljesítésére ké-
pesek lesznek!" íme, Eötvös logikus idealiz-
musa itt ér fel a csúcsra élete főművéhez, a 
magyar népnevelés megalkotásához. De mennyi 
harc, mennyi küzdelem árán! Hányszor tör ki 
szónoki hevében: „volt idő, mikor nemcsak a 
polgári társadalomnak, de az ál lamnak is csak 
egy dolga volt: az osztálykülönbségek fenntar-
tása . . . vége legyen ennek, a népnevelés végre 
rombolja le ez osztálykülönbségek választó-
falait! Legyen a kormány a haladás vezére s 
a nemzet tapsolni fog neki . . . " És valóban tap-
solt az ország, midőn a harmincötéves Eötvös 
a 48-as kabinetben nevelésügyi miniszterré lett. 
Dörgött a szabadságharc ágyúja, mialatt első 
javaslata parlamenti vita elé k e r ü l t . . . én ez 
emlékezés ünnepien szűk keretei közt nem tér-
hetek ki se e vi tákra, se a 67-es Eötvös máso-
dik miniszterségének a második javasla tára : 
itt, e hallgatóság előtt nagyon is ösmeretesek 

Báró Eötvös József és családja. 
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az állam s a felekezetek közti parlamenti is-
kolaharc adatai, — mi e pillanatban csak a 
nagy Eötvös ama vezető gondolatát tartsuk 
szem előtt, melyre egész cselekvő világnézete 
felépül: a nevelés igazában az országot s nem 
a felekezeteket illeti, — a vallás — helyesen! — 
hívőket akar, de az országnak polgárokra van 
szüksége! Polgárokra és tudásra, igen, Eötvös 
szerint, a sajnos, túl tengő politizálás helyett a 
magyar parlamentben és közéletben inkább a 
tárgyi tudásnak, a tudománynak kellene han-
gosabb szavának lennie. Még egyet, — szerinte 
a népnevelés re formjá t nem alulról, hanem fe-
lülről kell kezdeni . . . de efelett se vitázzunk 
most i t t s inkább ünnepeltünk végcéljának a 
hangsúlyozásával fejezzük be elmélkedésünket. 
Mi ez az eötvösi végcél, mely, mint aranyrózsa 
a gót székesegyház csúcsán, betetőzi emberi és 
nemzeti eszményeinek a dómját? Két szó az 
egész: kultúrfolytonossáy és szívósan szakadat-
lan kultúremelkedés magyar nemzeti életünk 
egész vonalán — —- — 

íme, t. ünneplők, bámuló, de gyenge szavam 
ecsetjével így festem én magam elé az igazi 
magyar nagyság legreprezentatívabb kultúr-
vezérét és humanista nagyját. Sok volt a mi 
nagy Eötvösünk egyszerre, legnagyobbjaink 
közül is csak kevesen dicsekedhetnek ekkora 
lélekgazdagsággal: volt koszorús költő és re-
gényíró, volt diadalmas szónok, az emberszere-
tet apostola, minden elnyomottak ihletett patró-
nusa, volt történész és bölcselő, volt cselekvő 
politikus és sohse romboló, mindig csak építő 
s t á tus fé r f i . . . De minek szaporítsam a szót? 
Az Eötvös név — tőle, véle, általa — immár 
fogalom: a mi Eötvösünk ő, nemcsak XIX. szá-
zadunknak, hanem az egész magyar czerévnek 
a halhatatlan dísze. Élete tiszta és egyenes volt, 
mint a napsugár s ahogy előttünk áll a mul-

tak távlatában, a legnemesebb eszmények ragyo-
gása von aureolát ihletett és ihlető homloka 
köré. S ez a ragyogás nem csökken, nem liala-
ványul hatvanhárom év ó t a . . . az író Eötvös 
meseszövései a múló korokkal esetleg elavul-
hatnak, de a Falu jegyzőjét, az 151í-et, a XIX. 
század uralkodó eszméit s a Gondolatokat sem-
miféle őrlő jövő nem lehet i el tőle. Gránit mér-
földkövekként maradnak meg kultúrtettei, po-
l i t ikai alkotásai s mindenekfelett érintetlenül 
fog fennmaradni lángleikének ama eszmények-
kel teli nagysága, mely mostan, e mohácsian 
bús időkben is annyi éltető szent optimizmus-
sal biztat, melegít minket és t a r t j a bennünk a 
lelket. Ügy érzem, szeme ebben az ünnepi perc-
ben is utat jelző világító toronyként tekint 
reánk s szinte hallani vélem ajkáról a szót: 

„Az ég egy nagy kincset ad minden hazának, — 
„Hellásznak kincse egy elomló rom, 
„Tied, hazám, egy szentelt fájdalom . . . 

Igen, t. ünneplők, szentelt fájdalom ma is a 
létünk, de addig, amíg oly eszmények kincse 
világít nekünk, mint amilyeneknek báró Eöt-
vös József volt a letéteményese, addig ez a 
nemzet nem pusztulhat el. A v ihar jelen éjsza-
ká jában is ne álnagyságok csapongó lidérc-
fényei után induljunk, hanem az igazi nagyság 
ama nemzetfenntartó eszményekkel világító élő 
fák lyá ja felé tekintsünk, aki non fűit, sed est et 
erit, aki nem volt, hanem van és lesz, aki örökké 
a mi felettünk őrködő Eötvösünk marad. Ha-
lála napján ma hatvanharmadszor támad ő fel 
nekünk s mi hódolóan rebegjük a fohászt: egy 
egész nemzet áldó hálája kísérje halhatatlan-
sága útján további messzeséges magyar jöven-
dők felé! 

Eötvös sírboltja, mely az ercsi hegyről néz 
az alatta hömpölygő Dunára. 
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IYELVI MAGYAltÁZATOK ÉS HELYEMRÁK 
AZ ÍRÁH-OLYAÜÁIS XAÜÍÍTÁSBAJIÍ. 

írta : PAPP MÁRIA ERZSÉBET. 

L anításunknak egyik legszebb, de egyúttal leg-
nehezebb feladata az, hogy igyekszünk gyere-
keink fülébe beleidegezni, beledalolni az iro-
dalmi magyar nyelv muzsikáját, ritmusát, 
hangszerelését, megtisztítva azt minden köz-
napi pongyolaságtól s tőle elütő hamis akkord-
tól. A dolgozatok helyesírási hibáinak kigyom-
lálásával, a hibák felismerésének tudatossá té-
telével pedig ar ra igyekszünk a gyermeket ké-
pessé tenni, hogy gondolatait írásban is hibát-
lanul és nyelvi szabályszerűséggel fejezze ki. 

A világháború hazaszálló lepkéi, a rózsaszínű 
tábori lapok igen meleg érzéseket, sok óhajt, 
vágyat, reményt és kétséget, de egyúttal renge-
teg és sokszor hajmeresztő helyesírási hibát 
hoztak a szélrózsa minden irányából haza. A 
levelezést ellenőrző tisztek gyakran mulathat-
tak azon, hogy a délceg és hős katonák, a tős-
gyökeres magyar fiúk mennyire, de mennyire 
nem tudnak magyarul helyesen írni és fogal-
mazni. Vonjuk le ebből azt a lelkiismeretsugalta 
következtetést, hogy hivatásbeli és hazafias kö-
telességünk ezen a téren az eddiginél sokkal 
több, szebb és a lehető legnagyobb eredményt 
elérni! 

Mindúntalan felhangzó és nem indokolatlan 
panasz az, hogy kissé szűkre van hozzá szabva 
az időnk. Ez igaz, de az á tnyúj tani való isme-
retek nagy tömegében nem jut rá több, ennél-
fogva, mint minden tantárgynál, úgy i t t is, az 
alsó osztályok feladata és kötelessége az alapot 
lerakni, melyen a felsőbbek továbbépítenek. 
Rég meghaladott álláspont az, hogy az I. osz-
tály csak a 20-ig való számolást, versikéket, a 
betűk írását és olvasását t an í t j a meg. Az I. osz-
tály az ismeretek családfájának gyökere és 
törzse, melyből a tudás felső és oldalhajtásai 
szétágaznak. A nyelvi magyarázat és helyesírás 
tanítása is már az első betűnél, az i, í-nél meg-
kezdődik. Meséje a régi. Városban tanítok s 
ezért azt szoktam mondani: Ilonkáéknál rövid-
zárlat volt, kialudt a villany. Édesanyja gyer-
tyát gyúj tot t a szobában (én is meggyújtok 
egyet), meghagyta kislányának, hogy hozzá ne 
nyúljon és kiment vacsorát készíteni. Ilonká-
nak tetszett a szokatlan világítás. Egyszer na-
gyobb, máskor kisebb volt a gyer tya lángja. 
Kíváncsi volt rá, hogy miér t! Megfogta és 
megégette az ujját . Nem f á j t az nagyon, Ilonka 
inkább csak megijedt és szájához kapva, han-
gosan sírni kezdett (hosszú, e lnyúj tot t í—í). 
Édesanyja beszaladt. Mikor megtudta, hogy mi 
történt, haragudott és azt mondta kislányának, 
hogy a jó Isten büntette meg, mert engedetlen 
volt. (Ezek tanítómesék, épp azért mindegyik-
ben benne kell rejtőznie egy nevelőgondolatnak 
is és alkalmazkodniok kell az olvasókönyv 
illusztrációjához, hogy az mindenkor felújí tsa 

a gyermekben a mesét, hangforrást és hangot. 
Én különben kezdettől fogva hivatkozom ós 
támaszkodom is rá, vagy megmutatom, vagy 
kikerestetem a képet.) Ilonka maga is érezte és 
szégyelte ezt. Már nemcsak az u j j a fáj t , hanem 
a szíve is, de nem mert hangosan sírni tovább, 
csak ri tkán és röviden tört ki belőle. — Han-
goztat juk párszor röviden az i hangot. — Aztán 
mindjobban elcsendesedett, már csak magában 
pityergett . — Súgva hangoztatjuk. Er re azért 
van szükség, mert a mássalhangzók tanításánál 
és a hangok, betűk összekapcsolásánál nagy 
hasznát veszem, ha kezdettől fogva háromféle 
hangoztatáshoz szoktatom őket. Nem kell oly 
keményen birkóznom a rő-í-vel, hamar és tisz-
tán megkapom a rí szót és a többieket. A betű-
alak származtatásánál és önálló ábrázolásánál 
továbbszövődik a mese szála. Mikor Ilonka még 
hangosan s ki tar tóan sír, a gyer tya lángja is 
magasan lobog, felágaskodik, vonással jelöljük. 
Mikor már csak r i tkán és röviden zokog fel, a 
lángocska is összehúzódik, összezsugorodik kis 
fénylő ponttá. 

Íme, már az első betűtanítás n y ú j t j a a rövid 
és hosszú magánhangzók közti különbséget és 
ékezetmegfigyelést. A többi magánhangzó taní-
tásával kapcsolatban ez mind tudatosabbá vá-
lik, mert a hangoztatásnál mindig érzékeltet-
jük és következetesen megkívánjuk a hosszú és 
rövid időtartamot is. A hozzáfűzött nyomtatott 
betűalak bemutatásánál pedig észrevótetjük, 
hogy a hosszú hangok olyan hosszú sipkával 
járnak, mint a törpék, a rövidek közt meg van-
nak hiúak és szerények, mert az egyik az ú j 
kalapjában, a másik meg anélkül fényképezteti 
le magát. Mire a mássalhangzókhoz jutunk, rég 
két csoportba osztva hangoztatunk s a rövide-
ket röviden is e j t jük , a hosszúakat meg húz-
zuk, mint a rétestésztát. 

Első mássalhangzónak tán mindnyájan az r-t 
vesszük, mert a magánhangzókkal való kapcso-
lása sok rövid és értelmes szót ad s itt jelennek 
meg a további nyelvtani fogalmak: szó, szótag, 
mondat is. Legelőször ráébresztjük a gyerme-
ket ar ra , hogy az ú j hang különbözik az eddig 
tanultaktól. (Löblovitz mozgatható betűi, — 
melyeket az osztályommal mindig megvétetek, 
— már színükkel is hangsúlyozzák ezt, mert a 
magánhangzók világoskék, a mássalhangzók 
kis rózsaszínű kartonlapokon vannak.) Külön-
bözik, mert nem olyan könnyű kimondani, nem 
is lehet úgy nyúj tani , mint a meglepetés hang-
j á t : á, a szánalomét: ó, a dagadtarcú fogfájós 
nyögését: a stb. Röviden és halkan, vagy súgva 
mondjuk. Gyáva hang ez, jobban szeret mással 
járni , mint egyedül, úgy is h ív ják : mással-
hangzó. Nyújtom a nyelvtani szót, de nem kí-
vánom annak azonnali, vagy éppen karban való 
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utánamondását. Isten mentsen! Ezentúl azon-
ban vagy a célkitűzésnél mondom: Új gyáva 
hangot, mássalhangzót tanulunk, vagy a meg-
ismertetés utón problémának vetem fel, liogy 
váj jon az ú j hang bátor magánhangzó, vagy 
gyáva mássalhangzó-e? A gyermek a találós 
kérdést mindig szereti, örül, ha öntevékenysé-
géhez alkalmat adok, ízlésének tetszik, mese-
világban élő képzeletét pedig foglalkoztatja a 
hangok bátorrá és gyávává való megszemélye-
sítése és közben észrevétlenül fejlődik benne a 
nyelvi megérzés, sőt a nyelvtani meghatározás 
is ráragad. Felsőbb osztályban sem taní tunk ma 
már kimondott nyelvtant, de a magán- és más-
salhangzó-meghatározásra ilyen formában fel-
tétlenül szükség van. 

Az első mássalhangzó megjelenésével meg-
kezdődik a hangok és betűk szavakká és szó-
tagokká kapcsolása, valamint a szók hangokra 
bontása is, a nyelvérzéket fejlesztő analízis és 
szintézis. Az első kapcsolás módja: a r betű ül 
a házacskájában. — Felrajzolom a házat és 
rajzszöggel beleerősítem a mozgatható betűt. — 
A többi betű észreveszi. Nini! Ennek másszínű 
táblácskája, ruhá ja van, mint nekünk! Kíván-
csiak, közelről is meg akar ják nézni. De egy-
szerre csak nem mehetnek mindnyájan be egy 
olyan kicsi házikóba? Elhatározzák, hogy 
egyenként mennek. Legelőször az i betű indul 
el, illedelmesen bekopogtat, meghaj t ja magát, 
megmondja a nevét, bemutatkozik: i. A gyáva 
betű meg van ijedve, ja j , mennyire meg van! 
Ijedtében meg sem vár ja , míg a vendége el-
hallgat, hanem belevág a szavába halkan és 
gyorsan: r. Próbálja meg valaki, mondja össze 
egészen gyorsan, megállás nélkül. — Eddig csak 
valakinek, vagy valaminek a hangját utánoz-
tuk, egy-egy hangot mondtunk. Most már ket-
tőt raktunk össze és most már ezeknek értelme, 
jelentése is van. Gyere ki, Magdus, írd fel az 
i-t! (Nyomtatott alakban.) Mit csinál Magdus? 
ir. — Gondoljatok valakire és mondjátok meg, 
még ki ir? (Mondatbaillesztés.) Most rakjátok 
ki mindnyájan az ir szót betűkkel is, mint ahogy 
én kiraktam. Hány betű kell hozzá? Melyik áll 
elől? — A többi betű már türelmetlen, a rövid 
i haza is megy és most testvérkéje, a hosszú % 
jön látogatóba. Kapcsoljuk össze. — Szómagya-
rázat: ha valakinek kiütése van, kenőcs, ír kell 
rá. (Szemléltetem.) Már itt kitűnik az ékezet 
fontossága és gyakorlás, illetve ú j esetek adó-
dása folytán észreveszik, hogy a r ra úgy az írás-
nál, mint az olvasásnál vigyázni kell, mert meg-
vál toztat ja a szó értelmét. Tavalyi I. osztályos 
gyermekeim ezt annyira tudták, hogy írásköz-
ben néha megkérdezték tőlem, hosszú vagy rö-
vid ó? (Szándékosan nem hangsúlyoztam túl-
zottan.) A kérdésre azt feleltem: próbáld meg 
hangosan mondani. Hogyan hallod? Hosszan 
vagy röviden? 

A gyáva r-liez a többi betű is elmegy látoga-
tóba s ezzel megkezdődik a szó és szótag be-
vezetése, vagy ahogy mi mondjuk, ragasztó-
játék is. Mikor az é megy, megtudom mutatni 
és mutattatni , hogy kezükben hol van ér, de 
az er szótagnak nincs önálló értelme. Meg is 

mondom, hogy bizony ez csak olyan, mint a 
törött baba lába (szemléltetem), csak része, 
t ag ja az egésznek. Össze kell valamivel ragasz-
tani, hogy értelme legyen. Én már ki is talál 
tani, teszek hozzá még hangokat s akkor ennek 
a kislánynak a neve lesz. (Rámutatok Erzsire.) 
Ki mondja ki? — Ez a két kislány most elfelezi' 
Erzsi nevét. Te annyit mondasz, amennyit az 
előbb jellel mondtunk, te meg folytatod, Erzsi 
nevét egészen hal l juk. — Most mindnyájan el-
felezzük. Nyuj tsuk ki a balkarunkat (muta-
tom), szorítsuk ökölbe a kezünket, abban van az 
er. Most nyuj tsuk ki a jobbkarunkat is, ebben 
az öklünkben mi lesz? — Ragasszuk össze, a két 
öklünket nyuj tot t karral egymáshoz szorítjuk 
és kimondjuk az egész szót. — Rossz volt a ra-
gasztó, a részek megint szétesnek. Mi hull erre 
az oldalra? (Visszanyújtom balkaromat az 
előbbi helyzetébe.) Mi esik a másikra? — Most 
másik darabot keresek ehhez az er-hez, hozzá-
ragasztom s lesz belőle . . . (erdőképet szemlél-
tetek). Jár tál már erdőben? Hol? — Milyen ré-
szekből, tagokból raktuk az erdő szót össze. — 
Ennyi egy órán elég is, mert hisz az óra első 
és legfőbb célja az olvasás, betűkapcsolás; vi-
szont minden órán ragasztunk. „Óránként egy 
evőkanállal. ' Ezzel az értelmetlen szótagot is 
vonzóvá, érdekessé teszem s egj7úttal termő-
földbe vetem a parányi kis mustármagot, mely-
ből idővel a nyelvi tudás és helyesírás erőteljes 
f á j a kilombosodik. Magának az olvasás-írás ta-
ní tásának is szüksége van a tagoltság megérte-
tésére, mert úgyT az olvasótáblák, mint az olvasó-
könyvek jóidéig tagoltan vetítik a gyermek elé 
a szókat. Azok mind elrontott, rosszulkezelt 
babák, melyek tag ja i t drótok, kötőjelek ta r t ják 
össze. Minden baba külön kis láthatatlan do-
bozba van beletéve, egyszerre csak egy dobozba 
szabad belenyúlnunk, ha véletlenül átnyúlunk 
a másikba is, a bennelevő beteg baba sír, mert 
f á j neki. Vigyázzunk! A láthatat lan doboznak 
egy kis sarka mindig látszik és figyelmeztet 
bennünket, az a: vessző. Ha odáig értünk, meg 
kell állnunk. — A szótagoló elolvasás után min-
dig gondolkozzunk, milyen lehetett ez a baba, 
mikor még ép volt? Kimondjuk a szót egész-
ben. Mikor a gyermekek már gyakorlottá vál-
nak, a megszemélyesítés aranyköntöse mind-
jobban lekopik a szavakról s végül egészen le-
hull. Felvál t ja az ügyességi verseny, hogy a 
tagolt szót ki mondja ki legelőször egészben? 
Hány tagból van összeragasztva? — A szót-
bontásnál mindegyik szótagnál kopognak egyet 
a padra, ezzel ellenőrzik és segítik önmagukat. 
A következő fokozat az, hogy a szemléléstől, 
a látási képzettől függetlenül már csupán a 
hal lásra és a nyelvérzékre támaszkodom. 
Könnyű így kitalálni, mikor a könyvben és az 
olvasótáblán látod az összekötő drótokat, a 
kötőjeleket. Mutasd meg, milyen ügyes vagy, 
most olyan szót mondok amit nem látsz leírva, 
azt bontsd szét! Hánytagú ez a szó? A szótago-
lásra szánt példákat nem ötletszerűen vetem 
oda, hanem a taní tásra való előkészülésemnél 
gondosan válogatom össze őket és a tanítási 
vázlatomba is bejegyzem, mert fokozatosan ha-
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ladunk rövidebbről hosszabbra, könnyebbről 
nehezebbre. Minden órában csak egy-két példát 
mondok, hogy azok segítsék, de ne hátráltassák 
magát az olvasás-írás tanulását. 

Ahhoz is hozzászoktatom elsőosztályos gyer-
mekeimet, hogy mikor írásukkal a sor végéhez 
közelednek, ne fogjanak hozzá vaktában a szó 
leírásához, hanem gondolkozzanak előzőleg 
azon, hogy kifér-e a teljes szó? Van elég- helyük 
hozzál Ha nincs, akkor az egytagú szó leírá-
sába bele se kezdjenek, mert az írásnak olyan-
nak kell lenni, mint a beszédnek, már pedig így 
senki sem beszél: ro-nt, so-k stb. A többtagii 
szó elválasztásánál ügyelni kell, hogyan vegyük 
szét, ha kevés és hogyan, ha több hely van a 
sorban? Alapul ismét az élőbeszéd szolgál: 
Hogyan beszélünk? Hogyan hangzik szebben? 
Mindig megengedem, hogy az elválasztás ne-
hézségével birkózó gyermek segítségül hívja a 
hallását és hangosan szótagoljon. Szólásra je-
lentkezik nálam és mikor az engedélyt meg-
adom, a többi gyermek is leteszi a tollat, figyel 
és szükség esetén jav í t j a a kísérletezést. Mind-
ez csupán pillanatokat von el az írástól és a 
tanév derekán és végén az eredmény mégis 
meglepő. 

A hangzás, kiejtés adja a betűkettőzés ma-
gyarázatát is, erősebben hall juk a hangot, ezt 
írásban két azonos betűvel jelezzük. A kettős 
mássalhangzóknál rámutatok arra , hogy van-
nak tréfás hangok, melyek szeretnek másokat 
utánozni. Olyan ez, mint mikor a gyermek el-
bújik az asztal alá és nyávog, hogy azt higyjék, 
bogy egy cica van ott. így játszik a t hang is, 
párbaáll a s-vel s ügy tesz, mintha cs volna: 
bánts!, meríts! A s örül a játéknak és a d-vel 
is fo ly ta t ja : mosd!, lásd! A zs hangot majmolja. 
A kettős mássalhangzóknál megtanulják azt is, 
hogy a szavakat ezeknek a hangoknak kettő-
zésénél máskép kell leírni, ha a szó összefüg-
gően és máskép, ha a szó elválasztva szerepel, 
például: asszony, loccsan. 

Az írásjelek ismeretét, helyes használati mód-
ját is az olvasástanítással egyidejűleg kell 
megtanítanunk, hogyan kívánhatnánk máskép 
a hatéves kisgyermektől, hogy az olvasókönyv 
útvesztőjében tisztában legyen azzal, hogy hol 
kell az olvasásban szünetet tar tani , megállni. 
Az iskolánkban használt ABC-és könyvben már 
a harmadik betűnél megjelenik a szövegben a 
felkiáltójel. Mindenesetre jobban szeretném, ha 
nem volna olyan türelmetlen és várna, míg az 
összefüggő, értelmes mondatig eljutunk, de 
alkalmazkodom a helyzethez: ni! I t t is a ra-
gasztójáték segít. Sári kinéz az ablakon, fehér 
pihék szállnak a levegőben. Sár i csodálkozva 
felkiált: Ni! Esik a hó! A ni! szót mindig ak-
kor mondjuk, ha felkiáltunk, azért más jelet 
kapott a könyvben, mint az eddigi szók, a fel-
kiáltójelet. Sári azért kiáltott, mert csodálko-
zott. Ki kiált még? Példákból levezetem, hogy 
az, akinek valami fá j , aki valamit nagyon sze-
retne, aki parancsol s így önként kialakul, hogy 
mikor van a felkiáltójel használatára szükség. 

A pont jelentőségét az úr ir mondat végén 
vétetem először észre. Milyen furcsa, eddig 

minden szó után volt valami jel, i t t meg1 nin-
csen az úr után. Gondoljunk valamit az igaz-
gató úrról. Ti is gondoljatok, én is gondoltam: 
ú r . . . Tudod, hogy mit gondoltam? Keni is tud-
hatod, mert csak egy szót mondtam. Egy szóval 
nem lehet egy egész gondolatot kifejezni, ahhoz 
egy szó kevés és gyönge; azért úgy tesz, mint 
az olyan ember, aki nem tud ja az asztalt egye-
dül felemelni. Segítséget hív magának, egy 
vagy több segítőtársat, más szókat. A könyv-
ben melyik szót hívta, hogy az író bácsi gon-
dolatát kifejezze? Én mást gondoltam: úr olvas. 
I t t melyik szó segít az úr szónak? Te is mondd 
meg, mit gondoltál? A nyomtatásban és az írás-
ban mindig pont mutat ja , hogy hol van a gon-
dolat vége. A pont után következő szó már nem 
tartozik oda, az már más gondolatot segít 
emelni. Városban tanítok, ezért azt szoktam 
mondani, hogy a pont közlekedési rendőr, int, 
hogy nem szabad továbbmenni, máskép ba j 
lesz, villamosösszeütközés, baleset. 

A kérdőjel a mi olvasókönyvünkben a mi 
zizzen?, mi rezzen? mondatok végén mutatkozik 
be. Egy kislánnyal behunyatom a szemét és 
selyempapírt gyűrök össze a füle mellett. Tu-
dod, mi zizzen1 í ró bácsi nem tudta, tőlünk 
kérdi, azért nyomatott ilyen furcsa, görbe 
kérdőjelet a könyvbe. (Magának a kérdő- és a 
felkiáltójelnek alakítását külön sorban én ép-
pen úgy begyakoroltatom, mint az egyes be-
tűkét.) 

Az első nagybetűnél, a V-nél rá kell térnem 
arra, hogy mikor van szükség nagy betűre? 
A könyv szövege itt segít, mert megmutatja, 
hogy az emberek, városok, folyók nevét, a gon-
dolatok leírását és a verssorokat mindig nagy 
betűvel kezdjük. Tanítói ügyesség dolga, hogy 
ezt ne közöljük, hanem a gyermekekkel vétes-
sük észre. 

Ezzel dióhéjban be is mutattam, ahogy a 
nyelvi magyarázat elemeit az írás-olvasás ta-
nításában elképzelem, tanítom és gyakorlom. 
Nem táltosparipán vagy repülőgépen, csak 
csigavonaton já r ez az ismeret, de azért foly-
ton előbbrecsúszik. Ennyit nyúj tan i kötelesség, 
úgy a felsőbb osztályok munkájának megalapo-
zása és megkönnyítése, mint a magyar nyelv 
ápolása és továbbfejlesztése érdekében. Ösi, 
ezeresztendős nyelv ez, de elátkozott tündér-
kisasszony volt, rontás verte, Csipkerózsa ál-
mát aludta — csak a köznép használta. Főúri 
palotákban, nemesi kúriákon, hivatalokban, 
papok, katonák közt 100—150 éve még minde-
nütt latin, német, f rancia szó jár ta . 100—150 év, 
mily elenyésző kis idő a vi lág s nemzetek tör-
ténetében! Gyermekcipőben já r még a mi nyel-
vünk, de micsoda titáni erő lakozhatik benne, 
hogy máris a világ- egyik legkifejezőbb, leg-
gazdagabb hangszerelésű irodalmi nyelvévé 
vált s ezernyi-ezer ta rka virággal szőtte tele 
Petőfi, Arany csodálatos l í ráját , Jókai, Mik-
száth, Gárdonyi ihletének dús rét jét? Hová fog 
fejlődni, mi lesz belőle, ha mi — az ő zászló-
hordói — magyar néptanítók amúgy Isten iga-
zában, szívvel-lélekkel, legjobb tudásunkkal s 
erőnkkel melléje állunk és szolgáljuk? 
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A TEKIITÉLY ELVE 
A NÉPISKOLAI MEVELÉSHtEX. 

í r ta : BAKCSAY KÁROLY. 

\ annak fogalmak, amelyeknek tisztázása sok 
félreértést oszlatna el és sok fölösleges, hiába-
való szellemi erőfeszítéstől szabadítana föl ben-
nünket. Sokszor körömszakadtáig vitatkoznak 
bizonyos problémák eldöntésén, pedig még cé-
lunkkal sem vagyunk egészen tisztában. 

így vagyunk a tekintély elvével is. Ha ennek 
szabatos meghatározásával azokat a különbsé-
geket is figyelembe vennők, amelyek a tekin-
tély lélektani, erkölcstani, neveléstani, társa-
dalmi, fejlődéstani stb. vonatkozásai terén fel-
ismerhetők. akkor a kijelölt gondolatkörben 
bizonyára nem bocsátkoznánk céltalan fejtege-
tésekbe, hanem kitűzött célunkat szigorúan el-
határolva, nyílegyenesen törnénk feladatunk 
sikeres megoldása felé. 

A tekintély elismerése nem más, n int az 
egyén testi-lelki értékei előtt való meghódolás. 
Ez a meghódolás az illető intelligenciájához, 
lelkiségéhez igazodik. A megértő, finomlelkű, 
művelt ember egészen más tekintélynek hódol, 
mint a műveletlen, kevéssel beérő, szűk látó-
körű vagy éppen nyers, durvalelkű, alacsony-
ízlésű ember. De más tekintélyt ismer el a 
férfi, mint a nő; mást a felnőtt, mint a 
gyermek. 

Bármennyire is eltérőek azonban a tekintély-
hez fűzött feltételek, annyi bizonyos, hogy a 
tekintéllyel mint lélektani ténnyel kell szá-
molni. 

Az ember természetében rejlik ugyanis, hogy 
a kiválónak ismert egyén testi-lelki tulajdon-
ságai előtt önkénytelenül meghódol. Ez nem-
csak lélektani, hanem társadalmi jelenség is. 

Az emberek értékbeli különbségei a társa-
dalmat felépítő és fenntar tó erő, amely az em-
berek egymáshoz való viszonyának kialakulá-
sát is eredményezi. 

Amennyiben ez a természetes értékelő elosz-
tás egészséges és igazságos társadalmi rend ki-
alakulásához vezet, a gondolkodó embert az 
erkölcsi világrend szempontjából is kielégíti. 
Az igazi»tekintélyeket megbecsüli és természe-
tesnek találja, hogy az egyetemes munkarend-
ben ki-ki a maga értékének megfelelő helyet 
töltse be. 

A tekintély elvét a fejlődés szempontjából is 
vizsgálhatjuk. 

Azt valljuk, hogy a fejlődésben nincs meg-
állás. Bármi jót és értékeset alkot is a gyarló 
ember, az időtelve elévül és meghaladottá válik. 

A fejlődés nem kímél senkit és semmit. Lé-
nyege éppen az, hogy minden emberi alkotást 
idővel átalakít, módosít és tökéletesebbé formál. 

Arról lehet beszélni, hogy vannak abszolút 
értékek, amelyek mindig igazak és értékesek 
maradnak. De hogy a gyarló ember valóban 
fölismeri-e azokat és koronként miként magya-
rázza s miként t u d j a megvalósítani, az az utó-
kor előtt mindig komoly bírálat t á rgya marad. 

Fejlődéstani szempontból tehát veszedelmes 
volna valamire esküdni, csak azért, mer t vala-
melyik tekintély áll í t ja. A tudomány előrehala-
dását gátolná, ha a kutató és folyton előretörő 
ész munká ja mindúntalan a tekintélyek meg-
haladott alkotásainak kínai falába ütköznék. 

Ilyen értelemben a szellemi szabadság nem 
tűr korlátokat. 

íme, mennyiféle szempontból lehet mérlegelni 
a tekintély elvét! Mégis hányszor merülünk el 
általános, meddő fejtegetésekbe, anélkül, hogy 
a tekintély sokféle vonatkozásával tisztában 
volnánk! 

Eziíttal a tekintély elvére a népiskolai neve-
lés szempontjából óhaj tunk pár szóval rávilá-
gítani. 

Már előrebocsátottuk, hogy a tekintély elvé-
vel, mint lélektani ténnyel kell számolnunk. 
A gyermek a maga gyengeségének érzetében 
keresi azt az erős, i rányí tó kezet, amelyre min-
dig biztosan számíthat. Bizalommal tekint arra, 
akiben segítőjét ismeri fel. 

Még a gyermektársadalom körében is tapasz-
tal juk a tekintély természetes kialakulását. 
A gyengébb elismeri az erősebb fölényét és 
önkénytelenül is vezetésére bízza magát. 

A serdülőknek meg éppen szükségük van a 
megbízható tekintélyre, akitől biztató és kétsé-
geiket eloszlató segítséget várnak. 

A szubjektív természetű leánygyermekre ez 
a megállapítás még inkább vonatkozik. A leá-
nyok közös tevékenysége esak a tekintély ve-
zető hatása alatt kap erőre. A leánygyermek 
különösen érzi annak szükségességét, hogy 
valakinek engedelmeskedjék és magának védel-
mezőt keressen. 

A serdülő leány rendesen a bátrabb és ön-
tudatosabb másik nemben találja meg ezt a 
védelmezőjét. De ez még nem igazi szerelmé-
nek fölébredése, hanem kétségek között hány-
kolódó lelkének csak ösztönös, sejtelmes nyil-
vánulása: szerető tisztelet az iránt, akiben vé-
delmezőjét, lovagját lá t ja . 

A gyermeknél kezdetben a testi erő, a bátor-
ság és az ügyesség emel valakit a tekintély 
polcára. Az ügyességről azonban elmondható, 
hogy az mindig bizonyos fokú intelligenciával 
is já r együtt. 

Amikor a gyermek a tekintély előtt meg-
hódol, kétségtelenül nevelő hatása alá is kerül. 

Az a r ra érdemes vezérek a gyermek önbizal-
mát fokozzák, ügyességét, értelmét fejlesztik 
és versenyzésre serkentik. A nemes verseny 
pedig erkölcsi és szociális téren is érezteti jóté-
kony hatását. 

A gyermektársadalomban a tekintély az igaz-
nak elismert értéket illeti meg. Nem a szü-
letési vagy a társadalmi kiválóság indí t ja a 
gyermeket a tekintély elismerésére, hanem az 
egyén értékesnek talált testi-szellemi kiváló-
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sága. Ennek önkéntes elismerésén alapszik a 
vezér tekintélye. 

A felnőttek között a gyermek szemében a 
tanító a legnagyobb tekintély. Jó l is van ez 
így. A gyermek meghódolása taní tójának fen-
sőbbsége előtt, rendesen iránta való bizalmát 
is megerősíti és közelebb hozza hozzá. 

Mivel a gyermeknél a tekintély kialakulásá-
ban kezdetben a testi kiválóság és az ügyesség 
játszik a legnagyobb szerepet, azért nem tart-
hat juk jelentéktelennek azokat a külső tulaj-
donságokat sem, amelyek a tekintély kivívásá-
hoz hozzájárulnak. 

De bármily becses adományok is a testi erő, 
a sudár termet, a szép külső, a jó megjelenés, 
a meleg, érces hang, a nemes tekintet stb., az 
igazi tekintély mégsem ezen alapszik. Ezek, a 
tőlünk nem függő természeti adományok, csak 
szerencsés kiegészítői azoknak a belső,, erkölcsi 
és szellemi értékeknek, amelyekből a valódi te-
kintély kialakul. 

A gyermek hamar megsejti, melyek az igazi 
és melyek a talmi értékek. S ha a r r a eszmél, 
hogy a hivataladta tekintély nem igazi érté-
keken nyugszik és a tanító részéről a segítés 
nem őszinte részvétből, szeretetből fakad, akkor 
vége a tanító tekintélyének és vége annak a 
tiszteletnek és bizalomnak is, amellyel a gyer-
mek feléje közeledett. 

A tekintély megszerzésének tehát legfőbb 
kellékei: az erkölcsi erő, lelki tartalmasság és 
az őszinteség. 

Kezdetben a gyermek még nem eszmél arra, 
hogy mit köszönhet tanítójának, csak ösztönö-
sen érzi a tanító jóságát és szellemi fensőbb-
ségét. Bár még nem képes igazi értéke szerint 
megítélni tanítóját, de érzi szeretetének őszin-
teségét, amellyel sorsa iránt érdeklődik. 

A tekintély megszerzéséhez nagy önura-

lomra, a természetes emberi gyarlóságok le-
küzdésére is szükség van. 

A megbecsülést minden egyes tanulóra ki 
kell terjesztenünk. Ne tegyünk köztük különb-
séget. A kevésbbé rokonszenves és megnyerő 
tanulóhoz is szeretettel kell közelednünk. Meg 
kell keresnünk lelkében a minden emberben 
föltalálható jó tulajdonságok csiráit, amelyeket 
kifejleszteni akarunk. A bizalom majd a tanuló 
részéről is meghozza a közeledést, mert a meg-
becsülés csak akkor igazi, ha kölcsönös. 

A tanítótól függ, hogy milyen viszony fej-
lődik ki közte és taní tványai között és ki 
tudja-e vívni és meg tudja-e őrizni a nevelői 
munka egyik legfőbb követelményét: a tanítói 
tekintélyt. 

Csak lélekismerő, vedagóguslelkiiletű, jó em-
ber remélheti a tekintély megszerzését; külső 
erőlködések, nagyképűség, a hatalom fitogta-
tása ehhez nem vezetnek. 

Ha pedig- a nevelői munka sikere érdekében 
olyannyira fontosnak ismertük meg a tekin-
tély megszerzését, akkor minden tanító azon 
legyen, hogy tanítótársainak tekintélyét is épp-
úgy megbecsülje, mint a sa já t magáét. Köves-
sen el mindent, hogy a tanulók és a társadalom 
kartársai tekintélyét is tiszteletben tartsák. Ez 
nemcsak egyéni érdek, hanem a nevelés egye-
temes érdeke. 

A tanítótestület tekintélyének erőssége vagy 
hiánya megérezhető az iskola egész munká ján 
és nyomot hagy a későbbi nemzedékek lel-
kében is. 

A tekintély megszerzésére és megtar tására 
senkit sem lehet megtanítani. A tekintély első-
sorban belső értékeken nyugszik: a tanító mun-
kájának egyik legsajátosabb következménye és 
nevelői rátermettségének egyik legigazabb fok-
mérője. 

í k e r k ö l € § é s a m ű v é s z e t . 
í r t a : Dr. T A K Á C S M E N Y H É R T . 

A. dijoni akadémia 1749-ben kitűzött pálya-
tétele felvetette azt a kérdést, hogy a művészet 
előmozdítja-e az erkölcsi élet fejlődését. A kér-
désre Rousseau határozott nemmel felelt. Ok-
fejtését az akadémia magáévá tette s megsza-
vazta részére a kitűzött pályadíjat . A dijoni 
akadémia állásfoglalása azonban nem tudta sem 
a művészvilággal, sem a nagyközönséggel el-
hitetni, hogy a művészet veszélyezteti az erkölcsi 
életet. A művészek nem hagytak fel az alkotás-
sal s a közönség sem zárkózott el a művészetek-
től az értekezés hatása alatt. Az államhatalom, 
amelynek elsőrendű érdeke, hogy polgárai er-
kölcsösek legyenek, szintén nem vette komolyan 
e különleges felfogást és sehol nem foglalkozott 
művészetek kiirtásának gondolatával. A művé-
szetek élnek és virágzanak, a művészek közmeg-
becsülésben állnak, ma talán még inkább mint 
valaha. Az élet megcáfolta Rousseau theoriáját, 
de nyitva hagyott egy másik kérdést: hogyan 

lehetséges az, hogy mégis találkozunk lépten-
nyomon kitűnő művészi alkotásokkal, amelye-
ket a közvélemény erkölcstelennek bélyegez1? 

Mielőtt a kérdés boncolgatásához hozzákezde-
nénk, le kell szögeznünk, hogy az ethika tanítása 
szerint az erkölcsi értékelés az emberi cselek-
vésre, az ember érzületére vonatkozik, nem pe-
dig egy tárgyra . Helytelen tehát a műalkotás 
erkölcsös vagy erkölcstelen voltáról beszélni, leg-
feljebb arról lehet szó, hogy egyfelől az alkotó 
munka, másfelől a műalkotásban való gyönyör-
ködés milyen hatással van a művész, illetőleg 
a műélvező erkölcsi életére. Az eredetileg fel-
vetett kérdésre tehát két, egymással szorosan 
összefüggő, más kérdés tisztázásával adhat juk 
meg a feleletet. 

A művészek erkölcsi életének bírálata a leg-
nehezebb feladatok közé tartozik. Voltak és van-
nak nagy művészek, akiknek élete mintaszerű, 
de vannak olyan kitűnő művészi tehetségek is, 
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akikről hol sajnálkozással, hol kárörömmel be-
szélik, liogy bizony nem élnek valami erkölcsös 
életet, és úgy tüntet ik fel, mintha ez a művészi 
tevékenységnek folyománya lenne. A művész 
munká ja tudniillik alkotás. Minden művé-
ben valami eredetit, valami ú ja t kell produkál-
nia, érdekeset kell nyúj tania mindenekfölött a 
színek, a hangok, a vonalak, a szavak összeállí-
tásában, a gondolatok csoportosításában, egyszó-
val az anyag elrendezésében, a formában. Ez az 
alkotás azonban mindig rombolással jár. A mű-
vésznek szakítania kell a hagyományos formák-
kal, a í'égi szabályokkal, lia újat akar teremteni. 
E formaromboló és formaalkotó munkája rá-
nyomja bélyegét egész életére, minden életmeg-
nyilvánulásában a maga egyéni módján igyek-
szik cselekedni s ezzel különccé válik. Az alkotó 
tevékenységből tehát pszichológiailag megma-
gyarázható, hogy a művész sokszor nem tud 
beleilleszkedni azokba a keretekbe, amelyekben 
az átlagember nyugodtan és közmegbecsülésben 
éli végig életét, hogy ellenkezésbe juthat az ál-
talánosan elismert cselekvési szabályokkal. 

Mielőtt azonban ebből a tényből elhamarko-
dott következtetéseket vonnánk a művészet és 
az erkölcs viszonyára nézve, vizsgáljuk meg 
kissé közelebbről, hogy mi is tulajdonképen az 
erkölcs és mik azok a szabályok, amelyeknek 
betartását a közvélemény az erkölcsi élet fel-
tételének tekinti. 

Az erkölcs meghatározásával évezredek óta 
foglalkozik a filozófia. Az egymásnak ellent-
mondó elméletek versengve igyekeznek meg-
szabni azokat az elveket, amelyeket követnünk 
kell, hogy cselekvésünk erkölcsi szempontból 
értékes legyen. Az így keletkezett zűrzavar da-
cára az emberek mindig tudták, hogy melyik a 
helyes cselekvés, mindig voltak erkölcsös embe-
rek. Ez másképen meg nem magyarázható, mint 
úgy, hogy a legfőbb erkölcsi törvény, minden 
tudományos magyarázattól függetlenül, bele van 
írva a lelkünkbe és ez i rányít ja cselekvéseinket. 
Talán tudományos szempontból sem járunk el 
helytelenül, ha ettől a belátástól vezetve nem a 
különböző ethikai elméletek felsorakoztatásával 
igyekszünk közelebb férkőzni az erkölcs lényegé-
hez, hanem keressük azt a legfőbb praktikus el-
vet, amelyet részint nevelésünk, részint születési 
adottságaink alapján, talán tudattalanul is kö-
vetünk, ha helyesen akarunk cselekedni. Ezt az 
elvet, ezt a parancsot kétségtelenül a keresztény 
vallásban találjuk meg, nemcsak azért, mert 
ennek szellemében nevelkedtünk, de azért is, mert 
ennek a vallásnak a követésére hívnak a lélek 
velünk született képességei is: „anima natura-
liter Christiana". A legfőbb parancsolat pedig, 
amelyet a krisztusi vallás elénk szab, így hang-
zik: „Uradat, Istenedet imádjad és neki szolgálj. 
Szeresd felebarátodat, mint önmagadat." 

H a az ethikával foglalkozó ember szemével 
nézzük ezt a parancsolatot, észre kell vennünk, 
hogy az nemcsak cselekvéseink legfőbb irányí-
tója, hanem egyben kiindulópontja az erkölcsre 
vonatkozó legjelentősebb tudományos elméle-
teknek is- A főparancsolatnak abban a tételében, 
amely szankcionálja a jogos önzést, „Szeresd 

felebarátodat, mint önmagadat", megtaláljuk a 
hedonizmus és az eudaimonizmus programmját . 
Mind a két elmélet az egyéni érdekek szolgálatát 
mondja erkölcsösnek, azzal a különbséggel, hogy 
az előbbi a legintenzívebb és legtartósabb gyö-
nyör érzésének biztosításában, az utóbbi pedig 
a magasabbrendű boldogság megszerzésében 
látja azt. Ezeket a rideg önzésre alapított theó-
riákat tulajdonképen nem is kell megcáfolnunk, 
hogy tarthatatlan voltukat belássuk. Altruizmus 
nélkül nincs élet, amit világosan bizonyít az a 
sok önzetlen cselekedet, amellyel lépten-nyomon 
(gyermekkorunkban, betegségünkben stb.) körül-
vesznek embertársaink és amelyek nélkül élet-
benmaradásunk lehetetlen volna. Ennél a két 
elméletnél sokkal több vitára és félreértésre 
szolgáltatott okot az utilitarizmus. Ez a felfogás 
a legtöbb ember legnagyobb boldogságát bizto-
sító cselekvést tekinti erkölcsi szempontból a 
legértékesebbnek. Benne van ez is a főparancs-
ban „Szeresd felebarátodat", de nem mint a leg-
főbb és egyedül helyes tennivaló, mint az er-
kölcsi cselekvés kizárólagos célja. Ezt nem veszi 
figyelembe az utilitarizmus és ebből ered a leg-
főbb hibája, az tudniillik, hogy nem tesz eleget 
az igazságosság követelményének. Mindenki 
számára egyforma boldogságot kíván, holott 
nyilvánvalóan nem mindenki egyformán ér-
demli meg azt. 

A felsorolt elméletek abban tévednek, hogy az 
erkölcsös cselekvés egyetlen kritériumaként egy 
olyan körülményt emelnek ki, amely csak folyo-
mánya, csak egyik következménye annak- Két-
ségtelen, hogy az erkölcsös ember a sa j á t bol-
dogságán is munkálkodik, hasznára van az em-
beri társadalomnak is, erkölcsössé azonban sem 
az egyéni, sem a szociális haszon nem teszi cse-
lekvését. Nem a hedonizmus, és eudaimonizmus 
vagy az utilitarizmus ú t j á n kell keresnünk az 
erkölcsi cselekvés mértékét, hanem az „Igazság 
és az Élet" útján, a krisztusi parancsban, amely 
mindenekelőtt azt rendeli: „Uradat, Istenedet 
imádd és neki szolgálj". Tehát nem az egyéni 
vagy társadalmi haszon az erkölcsös cselekvés 
kritériuma, hanem az Isten iránti szeretet. Az 
erkölcs világa nem a sa j á t magunk vagy ember-
társaink alacsonyabb- vagy magasabbrendű, de 
mindig ingadozó érdekeivel állít szembe ben-
nünket, hanem az örökkévaló, a változatlan igaz-
sággal. Az erkölcsös cselekvés motívuma az Is-
ten szeretete és célja az Ö akaratának a teljesí-
tése. Az erkölcs Isten szolgálata. 

Eszerint az erkölcsös életnek csak következ-
ménye az egyén és az összeség boldogítása, de 
nem célja. Lehet erkölcsös az a cselekvés is, 
amelynek nincsenek meg ezek a következményei, 
sőt az erkölcsi értéket nem érinti az sem, ha a 
cselekvés fájdalmat okoz, vagy közvetlen hatá-
sában nem szociális. Az ethikai érték független 
a cselekvés hatásától. Ezt a tételt Kant fejezte 
ki a legpregnánsabban a moralitás és a legali-
tás szembeállításával. Szerinte a cselekvést külső 
kifogástalansága, legális volta nem teszi erköl-
csössé, a moralitás éppen a cselekvés belső felé-
nek, az érzületnek nemes és értékes voltát je-
lenti. Talán kissé merésznek tűnik föl, de úgy 
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érezzük mégis, hogy ebből a tételből logikusan 
folyik az a megállapítás, hogy tulajdonképen 
szoros értelemben vett erkölcsi ítéletet mi em-
berek nem is mondhatunk. Ha az érzület és nem 
a külső hatás határozza meg a cselekvés erkölcsi 
értékét, akkor mi, akik csak külső felét lát juk 
a cselekvésnek, legfeljebb következtethetünk 
abból a cselekvő érzületére, de nem ismerhetjük 
azt. Azok a szabályok, maximák, amelyeknek be-
tar tását a közhiedelem az erkölcsös élet feltéte-
lének tekint, szokásos formák csupán, amelyek-
ben az erkölcsös érzület rendszerint megnyilvá-
nul. de semmiesetre sem olyan normák, amelyek-
nek követése egyedüli ú t ja az erkölcsileg értékes 
cselekvésnek. Erkölcsi norma csak egy van; a 
főparancsolat s annak betartása felől emberi 
ész nem ítélkezhetik. Az erkölcsi szokások, a 
maximák változnak korok és népek szerint, de 
az erkölcsi törvény és az azon alapuló erkölcsi-
ség örök, helytől és időtől független, éppenúgy, 
mint ahogy örök! és változatlan a szép is, te 
kintet nélkül arra, hogy klasszikus, romantikus 
vagy modern formában jelentkezik. 

A művész munkája nem vezethet erkölcstelen 
életre. Ha a művészi alkotás és az erkölcstelen 
életmód bármiféle összefüggésben állanának, 
aligha tudnók megmagyarázni, hogyan lehetsé-
ges az, hogy éppen a legnagyobb művészek, egy-
ben az erkölcsös életnek is példaképei. Abból, 
hogy az alkotó munka kötetlenséget, szabadságot 
kíván s hogy a tradicionális formákkal és cse-
lekvési szabályokkal való szembehelyezkedésre 
vezethet, nem szabad a művész erkölcsiségére 
hátrányos következtetést vonni, mert az erkölcsi 
érték, mint láttuk, a külső körülményektől füg-
getlenül, az érzületen alapul. Ámde, erős meg-
győződésünk szerint a művészet nemcsak nem 
vezet erkölcstelenségre, sőt nemesítőleg, feleme-
lőleg hat a lélekre. Az alkotás munkája éppen-
úgy, mint annak utánélése, a műélvezés hatal-
mas erkölcsi erők forrása. Ezt az állásfoglalá-
sunkat a művészet lényegéről szóló rövid elmél-
kedéssel kívánjuk igazolni. 

Mi a művészet tulajdon képen"? Nehéz kérdés, 
még nehezebb, mint az erkölcs meghatározása, 
mert hiszen itt nem hivatkozhatunk isteni sza-
vakra, mint megdönthetetlen igazságra. Pedig 
theóriákkal ezen a téren is bőven ellát a filozófia. 
Ezeknek elbírálásánál talán útbaigazít, ha tud-
juk, hogy a theoria szó eredetileg szemlélődést 
jelentett. És valóban hasonlatos is a theoria 
ahhoz a szemlélődéshez, amellyel a világot járó 
ember nézi az út jába kerülő látnivalókat. Kíván-
csiság és tudásvágj ' vezeti mind a kettőt, szem-
lélete azonban mindkettőnek hiányos és egy-
oldalú. Ez nem is lehet másképen! A szemlélődő 
utas. amikor megfigyel egy útjába kerülő, nagy-
szabású épületet, mást lát. azon, ha egyik olda-
láról nézi s ismét mást, ha a másik, vagy har-
madik oldaláról szemléli. Tiszta képe csak akkor 
lehetne az épületről, ha az egészet, összes rész-
leteivel egyszerre tudná áttekinteni. Minthogy 
pedig erre képtelen, nem is lehet teljes és hiány-
talan a szemlélete. Az elméletekkel is így va-
gyunk. A sok egymásnak ellentmondó theoria 
úgy születik, hogy mindig más és más tulajdon-

ságát, más részletét figyeljük meg a probléma 
nak. Mindegyik elmélet igaz, de csak részben, 
mert a megoldandó kérdésnek csak egy részét, 
egy tulajdonságát vette vizsgálat alá. Az egy-
mással ellenkező nézetek hirdetői nem tudják 
megérteni, hogy mások nem látják olyan vilá-
gosnak és egyedül helyesnek a tételt, mint ők. 
Persze nem veszik észre, hogy már szüle-
tési adottságaik révén is mindegyikük máshon-
nan nézi, tehát másképen lá t ja a problémákat 
és így a másik szemléletét, felfogását a maga 
egészében soha át nem élheti. Arról le kell mon-
danunk, hogy a magunk emberi eszével egyszer 
maradék nélkül megmagyarázhassuk az élet 
nagy titkait, mert sohasem láthatjuk meg a 
problémát a maga egészében. Emberek vagyunk, 
akik benne élünk az életben s így nem emelked-
hetünk föléje, mint objektív szemlélők. 

Az a megállapításunk, hogy az elméletek csak 
rész-igazságokat tárnak elénk, a művészetet ma-
gyarázó theóriákra is vonatkozik, sőt úgy érez-
zük, hogy ezek a theoriák szembeszökően egy-
oldalúak. Mindegyikük a művészetnek más és 
más tulajdonságát, fa j tá já t , hatását, vagy meg-
jelenési módját tar t ja szem előtt s eszerint for-
málja mondanivalóját. Természetes, hogy ennek 
megfelelően sok az ellentmondás közöttük. Csak 
példaképen kiemelve a legfőbbeket, felemlíthet-
jük mindjár t az utánzási elméletet. Eszerint a 
művészet a természet kópiája. Talán nem téve-
dünk, ha azt mondjuk, hogy ennek a felfogás-
nak a követői az ábrázoló művészetek (festészet, 
szobrászat, kert- és színművészet) testére szab-
ták theóriájukat. Ezért persze nem kis nehézség-
gel küzdenek, amikor az építészetet, a zenét, 
vagy éppen a költészetet kell megmagyarázniok. 
Nem hiányzik az olyan elmélet sem, amely az 
előbbivel ellentétben, a művészetet szembe-
állítja a valóság világával és látszatnak, illúzió-
nak mondja. Ez viszont valószínűleg a szimbo-
lizáló művészetek (zene. tánc, építészet) vizsgá-
latából indult ki s ezért az ábrázoló művészetek 
megmagyarázásában sántít. Az egyik elmélet a 
művészet lényegét a szép formában látja. Nem 
lehetetlen, hogy ez az álláspont a klasszicizmus 
formai tökéletességének egyoldalú szemléletéből 
született, míg viszont a vele szemben álló s nem 
kevésbbé egyoldalú másik theoria, amely a mű-
alkotás tar ta lmára helyezi a fősúlyt, talán a ro-
manticizmus formát romboló hatása alatt kelet-
kezett. Vannak elméletek, amelyek szerint a mű-
vészet puszta játék, a művészetnek gyönyörköd-
tetnie kell, mások szerint ismét a művészet any-
nyira nem játék!, hogy az igazi művész életét is 
képes feláldozni érte, a művészet sokkal maga-
sabb és nemesebb dolog, semhogy egyedüli célja 
és létjogosultsága a szórakoztatás legyen. 

Ezeknek az elméleteknek igazuk van. De szinte 
azt mondhatnók, hogy valamennyinek együtt és 
nem külön-külön, mert mindegyikök csak egy 
jellegzetességét nézi a művészetnek. A leghelye-
sebb az az elmélet lenne, amely mindezeket a 
theóriákat fel tudná ölelni és ki tudná egyez-
tetni. Amellyel tehát megmagyarázható lenne 
az ábrázoló művészetek valóságutánzása éppen-
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úgy, mint a szimbolikus művészetek külön vi-
lága, összeegyeztethető lenne a formalizmus ta-
nítása a művészi tartalom fontosságával, a mű-
vészet gyönyörködtető volta és öncélúsága egy-
aránt. Ezt a legátfogóbb elméletet abban a taní-
tásban látjuk, mely szerint az, ami tetszik, amit 
szépnek találunk, egy része visszatükröződése az 
ősszépségnek. Az ősszépség maga az egyéni íz-
léstől független, végtelen és örökkévaló. A mű-
vészet célja ennek az örökkévaló és változatlan 
szépeégnek ábrázolása, alkotásuk révén való 
megismertetése. Nem téveszthet meg bennünket 
az a körülmény, hogy a különböző korok és né-
pek művészete mást és mást tar t szépnek. A szép-
ség nem függ helytől és időtől, csak azok a ko-
rok és népek változnak, amelyeknek nyelvén a 
művész a szépet ábrázolja és magyarázza. 
E theoria értelmében a művészet tényleg utá-
nozza a természetet, de elvisz az illúziók vilá-
gába is, tetszetős formát és gazdag tartalmat ad, 
játszik és gyönyörködtet is, igazi és legmélyebb 
értelme mégis az ősszépség kultusza, vágyako-
zás, törekvés a végtelen, az örökkévaló felé. 
A művészet imádság. 

Ezzel a megállapítással akarunk végérvénye-
sen megfelelni a dolgozatunk elején föltett két 
kérdésre. A művészet az igazi erkölcsnek leg-
gazdagabb forrása, mert az imádság a legtöké-

letesebb istenszolgálat. A művésznek tehát, aki 
imádságos lélekkel szolgálja az Istent, erkölcsös 
embernek kell lennie. És ha nem is tudunk 
embertársaink fölött abszolút értékű erkölcsi 
ítéletet mondani, mert más lelkének ethikai érté-
két nem ismerhetjük, a művészettel való őszinte 
foglalkozást olyan indiciumnak kell tekinte-
nünk, amelyből a művész lelkének erkölcsi 
gazdagságára következtethetünk. 

A művészet remekeiben való gyönyörködés az 
igazi értelemben vett erkölcsös életre nevel. 
A művészet érzékeltetője és magyarázója az 
örökszépnek, annak a csodálatos értéknek, amely 
kisebb-nagyobb mértékben visszatükröződik az 
élet és a természet minden jelenségén, de amely-
nek teljessége rejtve marad előttünk. Ezt a rej-
tett és sokszor elrejtőző szépet kiemeli és szem-
lélteti a művészet, megmuta t ja azt, a hétköznapi 
élet poros, sőt sokszor visszatetsző jelenségeiben 
és ezzel hírnöke és apostola az anyagin túli, ideá-
lis világnak. Megérezteti velünk, hogy az, amit 
testi szemeinkkel látunk, csak múlandó alkotása 
annak, aki belelehelte mindenbe a szépség maga-
sabb törvényszerűségét, észrevéteti, hogy a földi 
élet a maga kicsinyes érdekeivel csak előkészü-
let egy magasabbrendű ós el nem múló léte-
zésre, hogy tehát cselekvésünk célja a múló földi 
boldogságon túl, az örök Élet. 

A WÖI KÉZIMUNKA, 
MIBÍT AZ »TTHOI ALAPJA. 

í r ta : O S Z O L Y J O L Á N . 

A - nyáron történt. Ott künn az iskola udva-
rában virágba borultak a jázminok és akár-
mennyire is falai közé zár bennünket a város, 
az ákácok, a jázminok illata erősebb a kőnél. 
Virágfakadáskor visszaköveteli emberét a falu. 
Váj jon nyílnak-e még a gyermekkori kertben a 
csillagszirmú bodzafák1? 

Amikor azzal bíztak meg, hogy kézimunka-
kiállításra gyűjtsem össze iskolánkban a női 
kézimunkákat, először is az jutott eszembe, hull-
dogálnak-e azok az édes kis csillagvirágok, me-
lyekből apró mintácskákat raktam ki valamikor 
az írisz levelén? Ez a lassú, türelmes munka ju-
tott az eszembe, amely olyanféle volt, mint mi-
kor az ember valami finom tűhímzésen dolgozik. 
Azt hiszem, ez a csillagsziromkirakás volt ná-
lam a kézimunkázás kezdete. 

Ezeknek a fehér virágoknak emléke jár velem, 
amikor az iskolai kézimunkára gondolok. A kézi-
munka maga is virág. A női álmok fantasztikus 
virágcsoportozata. Nem az Isten teremtménye. 
Azért nincs meg benne teljesen a szegfűk szép-
sége, a rózsák pompája, a nefelejtsek szende-
sége, a nárciszok melegsége, a gyöngyvirágok 
meséje, de van valami benne ezekből. A női lélek 
poézise, amely valami finomat szeretne alkotni 
abból a virágteremtő erőből, melyet a jó Isten 
a szívébe helyezett. 

A kézimunkában egy darabka női lélek van el-
rejtve és azért csak nő értékelheti igazán. Pepe-

cselő munkája azért marad érthetetlen a fél'fi-
lélek előtt. A tantervnek mégis fontos pillére a 
női kézimunka, pedig úgy gondolom, férfi állí-
totta össze.* Miért t a r t j á k fontosnak ők is? 
Azért, mer t érzik, hogy jó, ha van. Tudják, 
hogy lennie kell, mert ezek a semmiségek az 
otthon szimbólumai. Van bennük egy csepp 
szükségesség, egy kevés hivogatás a boldogság 
felé és nagyon sok a meleg otthon ígéretéből.** 

A mi gyermekeink annyira szegény szülők 
gyermekei, hogy igazán csak a kézimunka sze-
retete hozathatja meg velük az olcsóbb anyago-
kat.. A mi szekrényeinkben nem drága kézimunka 
halmozódik össze év végére, hanem igazán az 
egyszerű, olcsóbb munka. Konyhagarnitúrák, 
kendőeskék, amiből azt l á t j a az ember, hogy 
nálunk a konyha teszi a szobát. Azt hiszem, 
sok helyen van így, de hiszen a konyha is le-
het otthon és a kézimunkának úgyis hármas 
szerepe v a n : 

1. Az otthon kellemessé tétele. 
2. A női munka megkedveltetése. 
3. Az ízlés fejlesztése. 
Ami ebből a háromból kifejlődik, abból hajt 

virágot a családi élet boldogsága. Ahogy végig-

* Férfi, de Sebestyénné Stetina Ilona, Undy Mária s 
több, kézimunkához értő pedagégusnő irányítása éí se-
gítsége mellett. (Szerk.) 

** S mindez nagy pedagógiai értéket jelent, amit még 
a férfiszem is meglát. (Szerk.) 
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néztem az osztálymunkákat, úgy találtam, hogy 
az I—II. osztály kézügy esi tő munkája a női kézi-
munka magja és ebből kel ki az otthonok bol-
dogságvirága, 

A kedves, kiosi I. osztályosok munkája még 
nem a tű, cérna dolga, de az otthon szeretetének 
alapvető munkája. A kicsi papírzsebkendőt si-
mogatja a csöpp kéz, mintha vasalna. Berakja 
a kész munkát a füzetbe,, mintha szekrénybe 
tenné a fehérneműt.. A kis papírruhás babán 
kívánja meg az igazi varrás t és készíti a kis 
színestáblás könyvet, amiből háztartási könyv 
lehet egykoron. Ezekben az apróságokban van 
a jövendő otthonok boldog ígérete. 

A második osztály munkájában egy édes mi-
nia tűr otthon kópét láttam. Az asztalka, a szé-
kek, az ablakok muskátlija s a papír asztalterí-
tőcskék. Eszembe jutott róluk, hogy édesanyám-
tól tanultam kivágni a papírterítőt és az én ha-
lomba rakott terítőcskéimmel kezdődött nálam 
az otthon szeretete. Cél nélkül nincs komoly 
munka és a beszéd- és értelemgyakorlatok min-
den apró tárgyacskája a r ra szolgál itt, hogy 
megkezdje az otthon szeretetének, az ízlés fej-
lesztésének munkáját és megkedveltesse a tűt, 
amelyet olyan nehéz kezdetben a kézben tartani. 
Mert nehéz. Férfi nem is képzelheti, milyen ne-
héz az első lépés azon az úton, mely a kedves, 
meghitt családi otthon felé vezet és mily siílyos 
a tű, mellyel az első öltés a vászonra kerül. 

A nyáron foglalkoztam azzal, hogy osztályon-
ként tanulmányozzam a munkát. Akkor az V. 
osztályt vezettem. Nem mondhatom, mennyire 
örültem, mikor egy-egy köténykét elkészítettek. 
A beszövés munkájából kis éjjeliszekiénytaka-
rókat készítettem és ahogy a sok bájos terítőcs-
két elraktam, mintha sok-sok kicsi sárga sziron-
tát, piros réti szegfűt, lila harangvirágot, ham-
vaszöld kakukfüvet , kék nefelejcset és fehér 
margarétát r ak tam volna bele virágzásába. Míg 
a színes szálakat fűzögettük, de sok érdekes dol-
got megbeszéltünk! Mindenki számtani füzetbe 
is elkészítette megálmodott terítőeskéjének raj-
zát. Ezek drága percek voltak! Az alkotás gyö-
nyörűségei. Bírálgatása színeknek, alakoknak az 
egyszerű mintákon. Azt hiszem, minden munká-
nak nagyobb az értéke, ha kedvvel végezzük azt. 
Amikor a rajzot is beállítjuk a kéziliiunka szol-
gálatába, felkeltjük az alkotás vágyát és meg-
szerettetjük a kézimunkát. 

Amikor az anyák napját vártuk, azt mondtam 
az egyik rajzórán: „Leányok, mondjátok szíve-
tekből: Édesanyám! í r já tok le! Rajzoljatok 
hozzá valami kis szegélyt, mintha kézimunka 
lenne!" — Elkészültek a rajzok. Annyi kedves-
ség, finomság, gondos munka volt mindegyik-
ben, hogy nem győztem gyönyörködni bennük. 
Egyszerűek voltak, igaz, de én nem felejtem 
soha, hogy elemi iskolában vagyok. Amikor mag-
vetője voltam a rajzoknak, odaszórtam eléjük 
lelkem violaanyagát, az Édesanyám nevét. Az 

ő kezük alatt virágzott ki és ha nem is mind tel-
jes, ha szimpla is, mégis csak violavirág. 

Kézimunkaórán kapom a legérdekesebb kér-
déseket. H a megadom a kellő utasítást, miért ne 
beszélgetnénk? Itt kérdezték meg, hogy hogy 
hívták Hunyadi János édesanyját. Ilyenkor kér-
dezték meg, ki a kedves költőm, melyik versét 
szeretem. I t t jött a gondolatom, hogy az ő ked-
venc versükből én is leírassak egy versszakot, 
kis kerteeskébe. 

Kézimunkaórán berendezzük a szobánkat és 
ötleteket gyüjtünk szorgalmi munkára. így ké-
szültek el a tornapapucsok. 

Nemcsak a tanterv célja, a miénk is, hogy a 
kézimunkázásból alakuljon ki az otthon szere-
tete. Igaz, hogy ma dolgozni kell a nőnek, nem 
igen ülhet a varróasztalka mellett. Há t csak áll-
jon munkába! Igaz, hogy az egészséges torna 
kincset ér. Csak hadd tornázzék! Igaz, hogy ta-
lán nem sok hasznát veszi kézimunkatudásának, 
de ez sem baj. Az már azonban baj, ha a nő az 
akar lenni, aki nem lehet. Nincs csúnyább, 
mintha a nő férfias akar lenni, mert annak csak 
figurája lehet. Azért is fontos a kézimunka, mert 
azzal a nőiességet, a női lélek finomságait, a női 
gondosságot ébresztgetjük és ápolgatjuk a gyer-
meki lélekben. Nem b a j az, ha később az élet 
nehézségei elszólítják az otthontól, a varróasztal-
kától, mert ami gyermekkorunkban kedves volt, 
azt soha nem felejtjük. A gyermekkorban szer-
zett emlékekből alakul ki a lakás, amit otthon-
nak nevezünk. 

A gyermekkor messze szállt. Réges-rég hiába 
hull már a bodzafa szirma, nem rakok belőle 
koszorúkat az írisz levelén. Hiába minden, nines 
már Édesanyám, aki reáhajol a varróasztalkára 
és mégis, a gyermekkor emlékei visszaszállnak, 
sőt el se mennek soha. 

Kosztolányi Dezsőnek van egy bájos cikkecs-
kéje, az „Ida". A múltból visszamaradt kézimun-
káról ír, amelyről csak annyit tud, hogy „Ida 
készító". Ez a két szó van a fehér csipketerítőre 
hímezve. 

Azt í r j a Kosztolányi: „Nem kell könyvtárakat 
összeírni, hogy halhatatlanok legyünk. Bármit 
teszünk e földi életben, nem múlik el. A leg-
semmisebb szavak fennmaradnak, feltámadnak 
valami formában, a síron túl is meghosszabbítva 
életünket. Csak igazán kell dolgozni és érezni. 
Nem a nagydob a halhatatlanság. A halhatatlan-
ság a szeretet . . ." 

Ki tudja, az én volt leányaim között is hátha 
akad egyetlen egy, aki előveszi gyermekkorának 
kicsi, megfakult kézimunkáját. Megnézi szótla-
nul, összhajtja csendesen és közben eszébe jut 
egy régi kép. Az iskola, a pajtásai, a régi kézi-
munkaórák. Talán szóltam hozzá szeretettel ós 
eszébe jutok én is, aki akkor már nem leszek.. . 
„A halhatatlanság a szeretet!" 
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ISKOLÁNKÍVÜLI NÉPMŰVELÉS 

Hogyan pusztulnak 
a régi népkönyvtári könyvek. 

í r ta : Felczán József. 

1 elismerve a népkönyvtárak nagy népművelő 
hatását, az egyes szakminisztériumok, társa-
dalmi egyesületek még a háború előtt igyekez-
tek minden községet egy-egy népkönyvtárhoz 
juttatni. Ezt a célt rövidesen majdnem teljesen 
is sikerült vohia elérni, ha a világháború e téren 
is mindent romba nem dönt. 1923-ban kezdetét 
vette a romok eltakarítása a népkönyvtárügy 
terén is. Ez évben adta ki a kultuszminisztérium 
azon rendeletét, amely utasí t ja a vármegyei 
Népművelési Bizottságokat, hogy kutassák fel és 
szedjék jegyzékbe a népkönyvtárakkal bíró köz-
ségeket, feltüntetvén a népkönyvtári könyvek 
számát, állapotát etb. Majd az 1928-ban megtar-
tott I II . egyetemes tanügyi kongresszus iskolán-
kívüli népművelési szakosztálya foglalkozott a 
régi népkönyvtárak ügyével, több határozatá-
val kívánván a békebeli könyvtárak megmen-
tését. 

Az 1933. évben újabb intézkedés jelent meg, 
amely a „pusztuló" népkönyvtárak ügyeit újból 
napirendre tűzvén, a vármegyei iskolánkívüli 
népművelési bizottságokat felhívta, hogy tájé-
koztassák a kultuszminisztériumot az általa 
(illetve az Orsz. Múzeumok és Könyvtárak Egye-
sülete által) ajándékozott népkönyvtárak hely-
zetéről, egyben javaslatot kér a fellelhető nép-
könyvtártöredékek hasznosítására nézve. 

Somogy vármegyében is megtörtént a ható-
sági utasítás végrehajtása és a Népművelési 
Bizottság nemcsak a kultuszminisztériumi, de 
más eredetű, ma már gondozás és ellenőrzés nél-
kül álló népkönyvtárakat felkutatta. 

És jöttek a bizottsági felhívásokra a jelenté-
sek. Érdekes és érdemes e jelentésekkel foglal-
kozni, mert néhány közülük szomorú helyi álla-
potokról tesz tanúságot. 

„Igen, van a községháza tanácsterme sarkában 
egy csomó poros könyv, de senki sem tudja, 
kitől valók és kinek a tulajdonát képezik. Nincs 
sehol irat, amely felvilágosítást adna . . . " „A volt 
gazdaköri elnök padlásán őrzi a feloszlott kör 
néhány kötetből még álló könyvtárát, a többi 
könyv kint van, nem adták vissza, akik kölcsön 
vették. Majd dobszóval bekérjük őket . . ." „Csak 
egy szekrény van az iskolában, amelynek fel-
irata elárulja, hogy népkönyvtári szekrény, de 
könyv már n incsen. . . " „Van a bírónál egy 
könyvtár, de senkinek sem ad belőle, hátha el-
vész és majd ővele fizettetik m e g . . . " „Volt itt 
könyvtár, de a háború alatt elveszett . . . A vörös 
katonák hordták szé t . . . " „Találtunk néhány 
könyvet, mivel azonban senki sem tudja, mi-
fajta, betettük az iskolai leventekönyvtárba." 

A régi népkönyvtárak kutatásának eredménye 
Somogyban a következő: 

1. A kultuszminisztérium adományából való 
öt könyvtár 1271 kötettel. Ezeknek a száma volt 

az 1923. évben 19 könyvtár és 2351 kötet. (Tíz 
év alatt 50%-a ment tönkre!) 

2. A földmívelésügyi minisztérium 99 könyv-
tára összesen 7278 kötettel. 

3. A Délmagyar Közművelődési Egyesülettől 
származó 4 könyvtár 203 kötettel. (1923-ban még 
6 könyvtár 624 kötetéről tudunk. Itt is 60% a 
pusztulás.) 

4. Leventekönyvtár 7 heljTen 874 kötettel. 
5. Erdélyi gazdasági egyesület 1 könyvtára 

141 kötettel. 
Ez összesen 115 népkönyvtár 9762 kötettel,, 

amely jóformán gazdátlan, s így biztos enyé-
szetnek van kitéve. Ezt tudva, látva, vétkes 
mulasztás lenne még a töredékeiben is kultúr-
értéket jelentő anyagot nem menteni, hivatásá-
nak, rendeltetésének át nem adni. Nagy kár ez 
ma, amidőn a népművelés oly fontos nemzeti ér-
dek, amidőn a nép széles rétege keresi, kéri a 
könyvet, s amidőn gyenge anyagi erők állanak 
ú j népkönyvtárak szervezésére. 

Ezekután rövidesen szólnunk kell arról is, 
hogy mi úton-módon látszik a még meglevő nép-
könyvtári könyvanyag okszerű kihasználása, 
felhasználása. A teendők, melyeket a vármegyei 
Iskolánkívüli Népművelési Bizottságnak kellene 
elvégeznie, a következők lehetnének: 

1. Tovább is kutatni a még ismeretlen helyen 
levő, de gondozatlan könyvtár i könyvmaradvá-
nyokat, tekintet nélkül arra, hogy kitől eredtek. 

2. Megszerezni a könyvek tulajdonjogát, azaz 
kieszközölni azoknak a vármegyei Népművelési 
Bizottságok rendelkezésére való átengedését. 

3. A felkutatott könyveket a vármegyei Nép-
művelési Bizottság összegyűjtené, átvizsgálná, 
jókarba hozná, csoportosítaná és jegyzékbe 
szedné. 

4. Az így nyert könyvmennyiséget új , odavaló 
könyvekkel kellene felfrissíteni, 80—100 kötetes 
csoportokba beosztani és olyan helyre jut tatni , 
ahol annak elhelyezése, kezelése és kihasználása 
biztosítva van. 

5. A népkönyvtárak kezeléséhez egységesítés 
céljából, megfelelő és elégséges számú kezelési 
nyomtatványt, füzetet, utasítást, könyvjegyzéket 
kellene bocsátani a könyvtárkezelők rendelke-
zésére. 

6. A könyvtárkezelőket a kezelési munkára ki 
kellene oktatni. 

7. A könyvtárkezelőket értékes munkájukér t 
megfelelő jutalomban, dí jazásban kellene része-
síteni. 

Ezen kívánalmak magukba foglalják a I I I . 
Tanügyi Kongresszus iskolánkívüli népműve-
lési osztályának hozott határozatait, amelyeknek 
a gyakorlatba való átültetése érdekében eddig 
lépések nem történtek. 

Mivel az 1—7. pontok alatt felsorakoztatott 
teendők elvégzéséhez anyagi eszközök is kelle-
nek, gondolni kellene a r ra is, hogy honnan és 
mily módon teremtsük ezeket elő. 

Egy-két éven át a vármegyei Iskolánkívülí 
Népművelési Bizottságnak rendelkezésére álló 
pénzösszeg egy jelentős hányadát a népkönyv-
tárügy rendezésére kellene fordítani. Ennek 
semmi különös akadálya nincsen, hiszen egy-
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két népművelési év munkatervét úgy lehet 
összeállítani, hogy abban ez a halaszthatatlan 
kérdés megoldása alkotná a legfontosabb fel-
adatot. 

Elsős n-ban olyan községeknek kellene jut tatni 
könyveket, amelyek bizonyos összeggel hozzá-
járulnának a nekik juttatandó könyvsorozat be-
kötéséhez. Ezt az összeget önkéntes adományok-
kal, községi segéllyel, e célra rendezett műked-
velői előadás tiszta maradványával stb.-vel le-
hetne előteremteni. Nagyon indokolt és helyén-
való lenne, hogy a vármegyei Népművelési Bi-

zottság elnöke, az alispán, az ilyen célú műked-
velői előadást minden illeték alól mentesítené, 
mert jelenleg a műkedvelői előadás anyagi siker-
rel nem járhat. 

Böviden összefoglalva ez lenne az a mód, 
amellyel a pusztuló könyveket újból élő, nevelő, 
nemzetépítő erőkké lehetne tenni. 

A felsorolt somogyi vonatkozású adatok alap-
ján a szükséges intézkedések megtétele után már 
a jövő évben 80—100 községet lehetne népkönyv-
tárral ellátni. De ne késlekedjünk, mert minden 
nap növeli a pusztulást. 

G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

Bajtárs. 
— Olvasmány tárgyalás a IV. osztályban. — 

í r t a : A N T A L F Ü L Ö P . 

A használatban levő népiskolai olvasókönyvek-
ben több olyan olvasmánnyal találkozunk, 
amelyben valamely háborús esemény van le-
írva. Nemzetnevelési szempontból nagy kár 
volna, ha az ezekben rejlő értékeket nem ak-
náznánk ki kellőleg. Az ilyen olvasmányoknak 
tárgyalása közben sok-sok olyan élményt nyújt-
hatunk gyermekeinknek, amelyekkel a haza-
szeretetet s az eblől fakadó vitézséget, bátor-
ságot, hősiességet érezhetjük át, sőt ezeket a 
nemes érzelmeket fokozhatjuk, mélyíthetjük. 

Ilyen olvasmány Lőrinczy Györgynek alábbi 
olvasmánya is, amellyel Quint—Drozdy: Ma-
gyar Gyermek Olvasókönyvének negyedik kö-
tetében találkozunk. Az olvasmány ez: 

Baj társ . 
A szerb, harctéren egy völgyben voltunk, — beszélte 

Virág bácsi u gyermekeknek. — Ágyúdörgéstől ren-
gett a föld. A zárt, mély völgy olyan volt, mint valami 
pokol, amelyen gyilkos tüzvillámok süvítve, bőgve 
cikáztak át meg át. A mi századunkat hirtelen a tüzér-
ség segítségére rendelték. Agyúlövedéket hordtunk a 
meredek hegyekre, ahová a lovak sem igen tudtak fel-
kapaszkodni. 

Egy főhadnagy keményen állt az ágyú mellett. 
Messzelátóval a távoli ellenséges hadállásokat kémlelte. 
A tűzmester az ágyúcsövet igazgatta s olykor elsü-
tötte a haláltszóró ércördögöt. Keve Pál, a köztüzér, 
szorgalmasan adogatta a lövegeket. 

A főhadnagy egyszerre leeresztette a messzelátót és 
gyors beszéddel fordult a tűzmesterhez: 

— Így nem boldogulunk, tűzmester! Ezt az ágyút 
fel kell vontatnunk a szomszéd hegyre, hogy az ellen-
ség állását összelöhessük. Elő a lovakkal! 

A tűzmester megértelte a parancsot. 
— Jelenlem alásan, főhadnagy úr, csak az a kis 

ba j van a dologban, hogy — nincs lovunk. 
— Nincs? . . . Hát hová lett? . . . 
— Kilőtte az ellenség előlünk. Egyes-egyedül a fő-

hadnagy úr lova maradt meg, a Bajtárs. 
A főhadnagy elgondolkozva nézett kedves paripá-

jára. A ló, minthacsak megérezte volna, hogy róla van 
szó, okos fejét a három vitéz felé nyújtotta. 

— Elő azzal a lóval! — parancsolta a főhadnagy. 
— De főhadnagy úr, —• akadozott beszédében a tűz-

mester, — íz a szegény állat azt az ágyút egymaga 
nem bir ja el. Hiszen az négynek is nehéz. 

— Hát mi? — pattant löt a főhadnagy. — Három 
ember meg egy ló! . . . Csak elbirjuk azt az ágyút! 
A haza az első! 

Ekkor már Keve Pál köztüzér vezette is kantárszá-
ron a Bajtársat. Mert ha kell, hát kell! Ahol a hazáról 
van szó, olt egyéb szó teljesen felesleges. 

Bajtársat két-három perc alatl befogták a nehéz 
ágyúba. Még a lőszerkocsit is hozzákapcsolták. Azlán 
előre! Isten nevében! A haza nevében! 

Bajtárs megindult. Keve Pál vezette kantárszáron, 
míg a főhadnagy a tűzmesterrel együtt nekifeszítette 
a vállát az ágyúszekérnek, hogy a ló könnyebben 
birja. 

— Előre! Föl a hegyre! 
A hegy közepéig csak ment a dolog. Bajtárs meg-

feszült inakkal kapaszkodott felfelé. Az izzadtság csak-
úgy dűlt le róla. A vitézek aggodalmasan néztek lio] 
a paripára, hol pedig a hegytetőre. Hej, de messze 
van még! . . . Vájjon kibirjuk-e? 

— Pihenjünk egy kicsit, — szólt a főhadnagy és 
megtörülte a homlokát. 

Bajtárs hátrafordult, de meg nem állt. 
— Hó! Bajtárs! Hó! — kiáltozott rá Keve Pál. 
De a baj társ rá sem hallgatott. Inaszakadtáig ka-

paszkodott tovább, mire a három katona kénytelen 
volt megint nekirugaszkodni az ágyúszekérnek. Baj-
társ nagyokat horkolt. Lábai reszkettek a szörnyű erő-
feszítéstől. Az ágyú ljissan zörögve emelkedett utána, 
mindig feljebb és feljebb. Minden lépés halálos nehe-
zen ment, de ment. A paripa meg nem állt. Már úgy 
kinyúlt, mintha agár lett volna. Első lábai már a 
hegytetőn voltak . . . 

—- Előre! Előre! Bajtárs! . . . 
A paripa minden izma megfeszült. Végső elszánt-

sággal nagyot rántott az ágyúszekéren és az ágyú fenn 
volt a tetőn. A katonák gyorsan eloldozták a lovat 
az ágyú elől. Bajtárs úgy reszketett, mint a nyárfa-
levél. Lábai megremegtek, okos szemével visszanézett 
az ágyúra . . . Aztán egyszerre lekonyult a feje s végig-
dült a kopár hegytetőn. 

Keve Pál odaugrott hozzá. A ló ránézett, majd le-



168 N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS N É P M Ű V E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó 67. ÉVF. 

haj tot ta a fejét s utolsót lehel t . . . Keve Pál ijedten 
kiáltott: 

— Főhadnagy úr! Bajtársnak vége! Ez a ló kimúlt! 
A főhadnagy odament kedvenc paripájához. Meg-

simogatta a ló verítékes, karcsú nyakát. Nem volt 
már abban egy szemernyi élet sem. A főhadnagynak 
könny gyűlt a szemében . . . 
• — Szegény hű állatom, derék Bajtársam! Igaz baj-
társ voltál. Most is teljesítetted kötelességedet. Ami 
az erődből kitelt, megte t t ed! . . . Mindhalál ig! . . . 

Azután a ' főhadnagy elszántan felvetette fejét s a 
két tüzér felé fordult, akik már az ágyút igazgatták. 

— Fiúk! Vájjon mi rosszabbak lennénk ennél a 
szegény paripánál? — kérdezte. 

De a tűzmester és Keve Pál nem felelt. A tűzmester 
megrántotta a gyújtózsinórt s az ágyú torka mély 
bömböléssel lüvelte ki torkából a nagy, nehéz golyót. 
A főhadnagy pedig messzelátóval a szomszéd halomra 
nézett. 

— Talált! — szólt nyugalommal. 
Es a tűzmester ú j ra töltött. Újra egy lövés. Azután 

megint egy. Megint tíz. Mindenki hallgatott, csak az 
ágyú beszélt. Mintha a Bajtárs elszálló párája inge-
relte volna bosszúra, olyan hangos, gyilkos bömbölés-
sel szórta a golyót egymásután a szerb tábor felé. 

Még most is eszembe jut Bajtárs s magam előtt 
látom, amint erejét, életét, mindenét odadta gazdájá-
nak, hazájának. 

Ha az olvasmányt figyelmesen átolvassuk, 
megállapíthatjuk, hogy az alapgondolata a 
mélységes hazaszeretetből fakadó önfeláldozó 
kötelességteljesítés, amit még Baj tá rs is meg-
érez akkor, mikor gazdája, környezete a ha-
záért harcol. 

A gyermek sokszor hallotta már, hogy embe-
rek vérüket áldozták a hazáért. Most meg azt 
látja, hogy az emberek hűséges munkatársa, 
barátja, a ló, erejét felülmúló munkával mind-
halálig segített akkor, mikor a haza veszélyben 
volt. Ez a gondolat alkalmas lesz arra is, hogy 
lelkében a ló i rán t szimpatikus érzelmek kelet-
kezzenek, amelyeken át azt megszereti, meg-
becsüli. 

A főhadnagy Ba j t á r s ra hivatkozik akkor, mi-
kor ezt mondja: „Fiúk! Váj jon mi rosszabbak 
lennénk ennél a szegény paripánál?" Itt meg 
kell éreztetnünk, hogy ezzel a főhadnagy azt 
akarta mondani, hogy ha az a ló is halálig tel-
jesítette kötelességét akkor, mikor a hazáról 
volt szó, éppencsak ők. az embeiek ne tennék 
ezt? Meg kell éreztetnünk, hogy a ló cselekedete 
a legnehezebb pillanatban újabb lökést, erőt 
adott a katonáknak, akik nem törődtek a ve-
széllyel, a halállal, hanem csak a haza sorsát 
nézték s a kötelességüket teljesítették. Hogy a 
gyermekek elképzelhessék azt a helyzetet, mu-
tassunk rá ar ra , hogy nagy veszteség, vereség 
érte volna a mi csapatainkat, ha a végső pilla-
natban a három katona s hűséges lovuk, a Baj-
társ, nem feszítette volna meg minden erejét 
s nem jutnak fel a hegycsúcsra az ágyúval. 

Oda kell á l l í tanunk a főhadnagy, a tűzmester 
s a közember cselekvéseit is a gyermek elé úgy, 

hogy a kötelességüket teljesítő katonák képe 
rajzolódjék meg lelkükben. Ehhez cselekede-
teiknek boncolgatásával s értékeltetésével ju-
tunk el. Rámutatunk arra, hogy a tiszt figyel, 
á t lá t ja a helyzetet, gyors elhatározással ren-
delkezik s még kedvenc par ipá já t sem kíméli 
akkor, mikor cselekednie kell. Észrevétetjük, 
hogy az alárendelt katonák t iszt jüknek szó nél-
kül engedelmeskednek s valamennyien meg-
feszítik erejüket azért, hogy az ágyú felkerül-
jön a hegycsúcsra, ahonnan megakadályozhat-
ják azt, hogy az ellenség ágyiíi lőhessék a mi 
katonáinkat. 

Az olvasmányban leírt esemény minden moz-
zanata bőséges alkalmat fog adni a helyes cse-
lekedetek megítélésére, értékelésére s ezek mind 
mind alakítólag fognak hatni a gyermek lel- . 
kére. 

Tervezet. 
Előkészítés. 

a) Hangulatkeltés: beszélgetés a világháború-
ról. — Kinek az édesapja, rokona volt háborúba 
s mit beszélt nektek arról ! — kérdezem, mire 
a gyermekek elmondják azt, amit hallottak. El-
beszélésüket figyelem s az elmondott esemény 
részletei után magam is érdeklődöm. Ezzel meg-
érzik azt, hogy engem is érdekel, amit hallot-
tak s most elbeszélnek. Hozzászoktatom gyer-
mekeimet ahhoz, hogyha az egyik társuk vala-
mit elbeszél, azt ők is figyeljék s ha valamit 
nem értenének meg, vagy valamire kíváncsiak, 
azt társuktól megkérdezzék, észrevételeiket 
megtegyék. így olyan családias beszélgetési 
alak fejlődik ki, amit a modern népiskola meg-
kíván. 

b) Áthajlás az olvasmány tartalmára. A taní-
tásnak ebben a mozzanatában azokról a dol-
gokról beszélgetünk, amelyek az olvasmány 
megértéséhez szükségesek. Ez azért kívánatos, 
nehogy a tárgyalás közben valami a megértést 
és az átárzést gátolja. — Kik ellen s mely harc-
tereken harcoltak a mi katonáink? — Mutassá-
tok meg itt a térképen is! — Hol harcoltak sík 
s hol hegyes vidéken? — It t délen lenn a szer-
bek ellen, különösen, mikor már az ő országuk-
ban jártak, hegyes vidéken harcoltak, — mon-
dom magam is azért, mert ennek elképzelésére 
az olvasmány tárgyalása közben szükségem 
lesz. — Miféle katonák harcoltak a háborúban? 
— Mivel lőnek a gyalogosok, a huszárok s mi-
vel a tüzérek? — Hány ló húz egy ágyút? 
— Könnyű annak a négy vagy hat lónak a sík 
vidéken, jó úton húzni az ágyút, de nehéz a he-
gyek között. Sokszor nagy, meredek hegyekre 
kellett azokat a nehéz ágyúkat felvonszolniok. 
Sokat szenvedtek ilyenkor a lovak is, meg a 
katonák is. 

— Vájjon a háborúban kik mehetnek elől, 
a gyalogosok vagy a tüzérek? — Ügy van! 
A gyalogosok mennek elől s a tüzérek azok feje 
felett lőnek át az ellenségre. — így ni! — rajzol-
tam a hegyeket. — S váj jon mit csinálhat az 
ellenség akkor, mikor az ágyúgolyók közéjük 
csapnak? — Szétszalad. — Elfut . — Megijednek 
a katonák, — mondják a gyermekek. — S mit 
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csinálhatnak akkor a mi gyalogosaink? — Azok 
előre mennek s kergetik az ellenséget. — Igen, 
hanem nemcsak nekünk, hanem az ellenségnek 
is vannak ágyúik. — Azok meg mi ránk lőnek. 
— Bizony lőnek. Úgy volt ez a szerb harctéren 
is. A magyar tüzérek odatörekedtek, hogy a 
szerbek ágyúit eltalálják, a szerbek meg arra, 
hogy a magyar ágyúkat lőjjék szét. — Honnan 
lehet jobban látni, célozni, ágyúval lőni, a hegy 
tetejéről, vagy alulról? — Hová igyekeznek te-
hát a tüzérek, ha hegyes vidéken folyik a harc? 
— Fel a hegy csúcsára. — Oda, hanem bizony 
oda felvonszolni az ágyúkat, lövegeket, nem 
könnyű dolog. 

c) Célkitűzés. — Hogy itt, lenn a szerb liarc-
téien egy magyar ágyút kik és hogyan von-
szoltak fel egy meredek hegy tetejére, az le van 
írva a ti olvasókönyvetekben is. Ti nézzetek a 
könyvbe, én elolvasom. 
Tárgyalás. 

a) Az olvasmányt megszakítás nélkül bemu-
tatom. Minthogy az olvasmányban leírt ese-
mény csak teljes egészében válthat ki a gyer-
mekek lelkéből megfelelő hatást , azért azt meg-
szakítás nélkül elolvasom. Mert ezen a fokon 
a gyermekek olvasási készsége már annyira 
fejlett, hogy a tartalmi megértést s az olvas-
mányban leírt esemény szépségét nem gátolja 
az, hogy szemükkel olvasásomat kísérik s mert 
ez a kíséiés a szépolvasásra való szoktatásnak 
is egyik eszköze, azért jó, ha a gyermekek 
könyvükbe néznek akkor, mikor felolvasok. 
Olvasás közben a r ra törekszem, hogy az minél 
színesebb, minél természetesebb legyen, olyan, 
amit a gyermekek mintának tekinthetnek. 

b) A gyermekek elmondják észrevételeiket. 
A gyermekek hallották a leírt eseményt, mely-
nek rejtettebb gondolatai még nem bontakoz-
tak ugyan ki lelkükben, de bizonyára már az 
egyszeri hallás után is áttekintették azt s több 
mozzanat megmaradt lelkükben. Ezt most sza-
badon mondják el. Mindenki azt, ami neki leg-
jobban tetszett, ami megmaradt emlékezetében. 
Nem baj, ha az egyes cselekményeket mondják 
el. Az sem baj, ha nyomban a cselekedetekről 
mondják el véleményüket, ítéleteiket. I t t a ta-
nító háttérbe vonul s figyeli, hogy az olvasmány 
tartalmából, gondolataiból mi kerül felszínre s 
éppencsak azt egészíti ki, azt tisztázza, ami fel-
tétlenül szükséges. 

Bizonyos, hogy a tanításnak ebben a mozza-
natában nem keriil minden cselekmény és érté-
kes gondolat felszínre s ami felszínre keriil, az 
is rendezetlen lesz, mert a gyermekek hol a vé-
géről, hol az elejéről, hol pedig a közepéről 
mondanak el töredékeket. Azt, hogy minden el-
rej tet t értékes gondolat felszínre kerüljön s 
hogy az egész esemény egységesen álljon a lé-
lekben, azt a tanításnak következő mozzanatai-
ban végzeni el. 

c) Az olvasmányt részenként tárgyalom. Ha 
az olvasmányt alakilag vizsgálom, azt a követ-
kező gondolatcsoportokra bonthatom: 1. Mun-
kában a tüzérség. 2. Elő a Baj társsal! 3. Fel a 
hegyre! 4. Ba j t á r s halála. 5. A győzelem. (Eze-

ket a gondolatcsoportokat már a gyermekek ol-
vassák.) 

— Még sok gondolat van ebben az olvasmány-
ban, ami elkerülte figyelmeteket. Most részen-
ként olvassuk el s megbeszélhetjük azt, amit 
elolvasunk — tűzöm ki a részletcélt. 

1. Munkában a tüzérség. — Olvasd, Pal i — 
mondom s a gyermek elolvassa addig, hogy 
„Keve Pá l szorgalmasan adogatta a lövegeket'1. 
— Hol történt ez? — Rajzol juk ide a táblára, 
hogy hol állhattak a mi katonáink, hol állhatott 
az ellenség s hol volt a mi és az ellenség tüzér-
sége, — szólok, aztán közös megbeszélés kereté-
ben elkészítjük a tereprajzot úgy, amint elkép-
zeljük. — Mi történt itt a völgyben a hegyek 
között? — kérdeztem, mire a gyermekek elmond-
ják azt, amit az olvasmánynak ebből a részéből 
megtudnak. Aztán a rejtettebb gondolatokat 
igyekszem felszínre hozni. Így: — Váj jon miért 
harcolhattak ezek a katonák? — A hazájukért . 
— S mire gondolhattak harc közben? — Arra, 
hogy hogyan győzhetik le az ellenséget, nehogy 
az elfoglalja hazánkat. — Abban a rettenetes 
ágyútűzben, puskaropogásban gondolhattak-e 
ezek a katonák a sa já t életükre? — Én azt gon-
dolom, hogy nem gondoltak magukra, hanem 
csak arra , hogy miként győzhetnek, — mondja 
a gyermek. — Én is azt hiszem, hogy csak arra 
gondoltak, miként keríthetik be, verhetik meg, 
győzhetik le az ellenséget, aki el akar ta venni 
hazánkat. 

—• Mutassátok meg, hogyan kémlelhetett a 
főhadnagy! — mondom, mire a gyermekek ke-
zükből látcsövet csinálnak s kémlelnek. — Váj-
jon mit láthatott a főhadnagy? — Azt, hogy 
hol van a szerb tüzérség ágyúja. — S mit csi-
nált a tűzmester meg a köztüzér? — Azok lőt-
tek az ágyúból. — Én azt gondolom, hogy a fő-
hadnagy minden lövés után erősen vizsgálga-
tott a távcsövén valamit. — Azt vizsgálta, hogy 
talált-e az ágyúgolyó. — Vájjon a mi ágyúnk 
lövése eltalálhatta az ellenség ágyúját? — Nem, 
mert akkor azon a helyen maradtak volna a 
mi tüzéreink, ahol voltak. 

— Hogy mi történt ezután, azt olvasd el, Géza! 
2. Elő a Bajtárssal! A gyermek elolvassa egé-

szen addig, hogy: „A haza nevében!" — Most 
már tudjátok azt is, hogy mi történt akkor, 
mikor a főhadnagy látta, hogy arról a helyről 
nem talál ják el az ellenség ágyúit. — Az tör-
tént, h o g y . . . — mondják el a gyermekek az 
elolvasott rész tartalmát. (Ha a tar talom el-
mondása közben megakadnának, segítem.) 

— Miért volt csak egy lovuk a tüzéreknek, 
hiszen bizonyára két-három pár ló húzhat ta oda 
az ágyút, — kerestetem a sorok között levő gon-
dolatot. — Azokat már előzőleg eltalálhatta az 
ellenség golyója. — Honnan hozhatta a főhad-
nagy Baj társ t? — Még hazulról. — Azzal indul-
hatott a csatába. — Talán még fiatal volt, mi-
kor kapta. — Azon tanulhatot t lovagolni, — 
képzelik el a gyermekek a helyzetet. — Vájjon 
miért- hívhat ta „Bajtárs"-nak, hiszen így csak 
a katonák hívják egymást? — Azért, mert a ló is 
mindenütt ott volt vele a háborúban s az is szen-
vedett és harcolt vele, éppen úgy, mint a kato-
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nák, — következtetnek a névről a gyermekek. — 
Nagyon okos ló lehetett az a Bajtárs . Talán a 
gazdája életét is megmenthette már. Éppen azért 
a főhadnagy nagyon szerethette hűséges lovát. 
Cukrot is adhatott neki, meg a kenyerét is meg-
oszthatta vele, mikor a háborúban nem juthat-
tak szénához, zabhoz. Vigyázott rá, dédelgette, 
nagyon szerette. Nem adta volna oda semmiért, 
— állítom a gyermekek elé a lovat, úgy, hogy 
annál jobban megérezzék a főhadnagy áldozat-
készségét, amit azzal hozott, liogy egyetlen ked-
venc lovát a nehéz ágyú elé fogatta, akkor, ami-
kor a haza veszélyben volt. 

— Mit is csinált Bajtárs, mikor hallotta, hogy 
őt egyedül akarja az ágyú elé fogatni? — A gaz-
dá já ra nézett, mintha megértette volna. — Talán 
azt mondotta, hogy esak fogják az ágyú elé, 
majd ő felviszi a hegyre, mert tudja, hogy a 
haza veszélyben van, — képzelik el a helyzetben 
rejlő értékeket a gyermekek. — Lám, még a ló 
is érezte, hogy veszély van. Segíteni kell, mert 
győz az ellenség! — erősítem a gyermekek elgon-
dolását s ezzel mélyítem a sorok közötti gondo-
latot. — Hanem még mások erejére is számított 
a főhadnagy. — A maga, a tűzmester, meg a 
közember erejére, azért mondta, hogy három 
ember meg egy ló fogja felhúzni, feltolni az 
ágyút a hegy tetejére. — De hiszen, a tiszt csak 
nem tolja az ágyút?! — De igen, mikor látja, 
hogy a haza veszélyben van s nincs más, akkor 
a tiszt is tolja. — S miért mondhatta a főhad-
nagy, mikor indultak, hogy: „Az Isten nevében!" 
„A haza nevében!" — Azért, hogy mikor olyan 
nehéz dologra vállalkoztak, akkor az Istenre s 
a hazára gondoljanak. Ez majd erőt ad nekik 
ahhoz, hogy az ágyút felvigyék a hegyre. 

— Bajtárs, meg a három katona megindult 
az ágyúval. Hogy hogyan jutattak fel a hegyre, 
olvasd el, Jóska! 

3. Fel a hegyre! A gyermek elolvassa egészen 
addig, hogy: „végigdűlt a kopár hegytetőn". 

— Hogyan indultak el s hogyan jutottak fel? 
— késztetem a gyermeket az elolvasott rész tar-
talmának elmondására, mely után a rejtettebb 
gondolatok értékét így hozom felszínre: — Né-
gyen vonszolták az ágyút. Váj jon egyformán 
odaadta-e mindegyik a maga erejét? — Ki dűlt 
ki hamarább, a ló, vagy pedig a katonák? 
— S miért nézhetett ekkor há t ra Bajtárs? — 
Azért, hogy a katonák ne csüggedjenek, pihen-
jenek, hanem csak tolják tovább az ágyút. — 
Baj társ bíztatta a katonákat. — Ezek röstelked-
hettek. mikor azt látták, hogy a ló megy-megy, 
miközben minden erejét megfeszíti, ők meg már 
kifáradtak. — S megérezték a katonák Baj tá rs 
tekintetéből ezt? — Igen. mert nem pihentek egy 
percig sem, hnnem ú j r a hozzáláttak az ágyú tolá-
sához. — Hát Bajtár.s nem fáradt el? — Dehogy-
nem ! Hanem mégsem akart megállni, míg az 
ágyú ninos fenn a hegyen. — Nézzétek meg a 
képet, mennyire erőlködik szegény! — késztetem 
a könyvben levő képben való elmerülésre a 
gyermekeket. 

— Végre felértek a hegyre. Hogy mi történt 
ott, azt olvasd el, Karcsi! 

4. Bajtárs halála. A gyermek elolvassa a kö-
vetkező részt egészen addig, hogy: „Mindhalá-
l ig . . . " 

— Fenn volt az ágyú a hegyen, tehát Baj társ 
és a katonák elérték céljukat. — S mi történt itt 
Bajtárssal? — késztetem a gyermekeket az el-
olvasott rész tartalmának elmondására. —- Baj-
társ utolsó pillantást vetett a katonákra, — mon-
dom, úgy, hogy az előző lelkesítő hang szomo-
rúvá válik. — Vájjon kit kereshetett Baj társ 
utolsó tekintete? — A gazdáját, a főhadnagyot. 
— Azt. Búcsúzni akart tőle. — Talán gondolha-
tott is Baj tá rs valamit. — Azt gondolhatta, hogy 
az ágyú már fenn van a hegyen, csak Jöjjenek, 
mert az ellenség is lő. Ne törődjenek ővele, csak 
az ellenséget figyeljék, — mondják a cselekmény 
értékes gondolatait a gyermekek, ami azt mu-
tat ja, hogy a helyzetet nemcsak megértették, 
hanem át is érezték. — S váj jon megérthették a 
katonák ezt a ló tekintetéből? — Meg, mert nem 
sokáig búcsúztak, hanem az ágyúhoz rohantak. 

— Hogy mi történt azután, olvasd el, Maréi! 
5. A győzelem. A gyermek elolvassa az utolsó 

gondolatcsoportot, majd másik elmondja ennek 
tartalmát. 

— Mind a három katona nagyon sajnálta Baj-
társi. Váj jon mit érezhettek akkor, mikor az 
ágyút igazították, töltötték? — Azt, hogy az el-
lenség az oka annak is, hogy Bajtárs kimúlt. 
— Ezért még jobban céloztak, még jobban lőttek. 
— S mi lehetett az eredmény? — Szétlőhették az 
ellenség ágyúit. — Ügy is volt. Az ellenség 
ágyúit szétlőtték. S mikor ezt a mi gyalogos 
katonáink megtudták, rárohantak az ellenséges 
gyalogságra s az megfutamodott. Győztünk. 

— S kinek köszönhettük ezt a győzelmet? — 
Bajtársnak, mert ha nem húzza fel az ágyút a 
hegyre, akkor nem győztünk volna, — állapít-
ják meg a gyermekek. — H a ti lettetek volna 
azok a katonák, mit csináltatok volna Baj társ 
élettelen testével? — Szépen eltemettük volna ott 
a hegytetőn s kőből valami jelet is raktunk 
volna a s í r já ra . — Azt is ráír tuk volna, hogy: 
A hazáért áldozta életét, — mondják, ami azt 
mutat ja , hogy az olvasmány alapgondolata át-
szűrődött lelkükbe. - De nemcsak ez a Bajtárs , 
hanem sok-sok ló segített abban a nagy háború-
ban a hazát védeni. Valamennyi megérdemelné 
azt a nevet, hogy: Bajtárs , mert igazi baj társai 
voltak katonáinknak. 

Begyakorlás. 

a) Az olvasmányt megszakítás nélkül olvas-
tatom. Olvasás közben arra késztetem a gyerme-
keket, hogy az értelmet s az érzelmeket híven 
visszaadó módon olvassák. 

b) A tartalmat elmondatom, miközben arra 
késztetem a gyermekeket, hogy a sorok közül 
felszínre került gondolatokról és érzelmekről is 
beszámoljanak. 

c) A tárgyalt olvasmányon a folyékony olva-
sást gyakoroltatom. 
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HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

o) Hazai tanügyi lapokból. 

Kisdednevelés február liavi számának első cik-
két Kiss József írta, a nemrég- elhúnyt Kenye-
res Elemér dr. óvónőképzőintézeti tanár emlé-
kének és érdemeinek megbecsülésére, egyszer-
smind a Montessori-elmélet érdekében kifej tet t 
munkásságot is tárgyalja . Cikket, verset, me-
sét írt még ebbe a számba: Pap Ilona, Jablon-
kay Géza dr., Járayné Holezer Magda, Gedeon 
Jerna, Papp Mária, vitéz Serényiné Útriz Ju-
liska, Strobentz Béláné, Szemlér Erzsébet, Lint-
ner Vilma. 

Pedagógiai Szeminárium első számában Liber 
Endre székesfővárosi alpolgármester nemrég 
tartott rádióelőadását közli a karácsonyi nép-
szokásokról, majd dr. Laurentzy Vilmos cikkét 
folytat ja a mezőgazdasági szakoktatás modern 
és racionális megszervezéséről, kapcsolatban a 
polgári iskola reformjával . Zuckermann Fe-
renc dr. folytat ja Az iskolai egészségügy kézi-
könyve című tanulmányát . Ozorai Frigyes dr. 
tanulságos dolgokat beszél el (Kilpatrick nyo-
mán) a tanulás törvényeiről és Kún László a 
nyelvi magyarázatokról. 

Állatvédelem január i számában Zimmermann 
Gusztáv ír t vezető cikket „Az ember viszonya 
az állatokhoz" címen, Király Iván pedig az ál-
talános madárvédelemről. Közli a lap az állat-
egészségügyről szóló törvény végrehajtására 
vonatkozó miniszteri rendeleteket is, Móra 
László elbeszélését és Radványi Sándor versét. 
A Hírek rovatban kegyeletesen emlékezik meg 
Rajics Dusán és Petróczi István haláláról. Az 
állatvédelmi törekvések köréből sok érdekes 
eseményről is közöl tudósítást. 

Katholikus Iskola. A február i szám vezércik-
kében Komócsy Is tván főtanfelügyelő fejtegeti 
azt a kérdést, hogy kinevezzék vagy válasz-
szák-e a tanítókat. Tapasztalatai alapján a ki-
nevezést egészségesebbnek tar t ja . A katholikus 
hitélet mélyítéséről B. I. állami tanító írt cik-
ket s ezenkívül a katholikus népszövetségi ak-
cióról is közöl cikket a lap. A magyar nép-
oktatás ú j út ja i ról Barabás András elmélke-
dik igen értékes felfogással. A lap az „Iroda-
lom" rovatában Dezső Lipót ú j földrajzi segéd-
könyvét ismerteti. 

Protestáns Tanügyi Szemle. Az országos refor-
mátus tanáregyesület és az országos ág. hitv. 
ev. tanáregyesület hivatalos közlönye. A folyó-
irat február havi füzetébe Tankó Béla egye-
temi tanár „A középiskolai filozófiai oktatás 
reformjáról", vitéz Bessenyey Lajos dr. „Meg-
rostálás' ' címen a középiskolai tehetség-szelek-
cióról, a mai iskolai élet nagy aktualitásairól 
elmélkedik. A középiskolai vallásos nevelés kér-
déséhez Cziriák Béla, a népiskolai módszertan 

tanításához Barcsai Károly szól hozzá. „Az iro-
dalmi színdarabok középiskolai bemutatói" cí-
men Holstein Gyula, a német nyelvoktatásról 
Papp Is tván írt cikket. A füzetnek ezeken kí-
vül több érdekes rovata van, melyek egyiké-
ben ezúttal Bácz Lajos dr., a sárospataki ref. 
főiskola nyug. igazgatója a budapesti újság-
közlemények több olyan jelentős tévedését kor-
rigálja, amit a történelmi hiteles adatokkal 
mindjár t meg is cáfol. 

Magyar I f júság i Vöröskereszt. A Magyar Vö-
röskereszt Egylet i f júsági havi folyóiratának 
februári száma gazdag tartalommal jelent meg. 
Elbeszélést í r tak ebbe a számba: P. Ábrahám 
Ernő, Majtényi György, Papp Sári, Fehér 
Linka, verset M. Gy. és Feledi Sándor. „Az 
álomcsipke" című elbeszélést Faltys Hugóné 
fordította magyarra litván nyelvből. Tanulsá-
gos és ismeretterjesztő cikkeket, vidám farsangi 
jeleneteket, amik műsoros előadásokra alkal-
masak, Szekeres Margit írt , míg az egyesületi 
élet folyásáról jegyzőkönyvek és más hivata-
los közlemények tájékoztat ják az olvasót. Na-
gyon szép mellékletül ad ja a lap a korán el-
húnyt Kőszegi Bella művésznő arcképét s közli 
Sebestyén Erzsébetnek a tanárértekezleten tar-
tott előadását a csoportvezetők számára. A köz-
pont üzenetei, külföldi krónika, a Vöröskereszt 
hódító ú t j a a világon, képekben bemutatva, be-
számoló a magyar csoportok jótékonyságáról, 
egészségügyi híradó, Vöröskeresztes Önképző-
kör, könyvismertetés és sok szép illusztráció 
között Toldy Ősz Gigi sikerült több fénykép-
felvétele teszi a lapot érdekessé, vonzóvá, ta-
nulságossá és változatossá. 

A Székelység. A szépen kiállított folyóirat leg-
utóbbi számába tudományos tartalmú cikket 
dr. Kemenes Antal, B. T., Szádeczky és Hunor 
írt, míg a szépirodalmi részben Szépvizi Bálás 
Béla és Zimányi Ernő elbeszélését és a Kiss 
Menyhért, Bajkay Lajos, Éltető Lajos és i f j . 
Szörtsey József versét találjuk. 

b) Angol-amerikai tanügyi lapokból. 

Növekedés és egészség. 

Bizonyos , hogy sok összefüggés van a növe-
kedés és az egészség közt. Éppen ezért figyel-
jük a kisdedek testsúlyát és kuta t juk az okát, 
ha fennakad testi fejlődésük. Nekünk, akik a 
tanulóif júság egészségével foglalkozunk, a gyer-
mekekről növekedési táblázatot kell vezetnünk 
s ezt egészségi állapotuk mutatójául kell tekin-
tenünk. 

Az első kísérlet erre a testmagasságot és 
testsúlyt egybevető táblázatok használata volt, 
amelyeknek segítségével meg akartuk állapí-
tani, hogy megvan-e a gyermeknek a kellő test-
súlya. Az orvosok ugyanis a vizsgálatoknál 
rendszerint azt mérlegelték, nincs-e lesová-
nyodva, avagy nem túltáplált-e a gyermek. Eb-
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bői aztán már magától folyt a törekvés, hogy 
ezt a mérlegelést tárgyilagossá és pontossá le-
hessen tenni. 

Többféle ilyen egybevető táblázat készült, a 
legelterjedtebb a Baldwin—Wood-iéle, amely 
a testmagasságon s a súlyon kívül az életkort 
is számontartja. Azt remélték, hogy ezeknek a 
táblázatoknak segítségével pontosan meg lehet 
majd állapítani, vá j jon elegendő súlya van-e 
a gyermeknek, korához és testmagasságához 
képest. Ha ennél nehezebb vagy könnyebb, ez 
annak a jele lenne, hogy valami nincsen rend-
ben s ha ezen a valamin segítünk, akkor javu-
lás áll be. 

Ezeknek a táblázatoknak mindenesetre meg-
volt az a kedvező hatásuk, hogy a normális 
testsúly elérésére irányult törekvéssel kapcso-
latosan felhívták a figyelmet az ezernyi-ezer 
iskolásgyermek egészségi állapotára. A tanulók 
testsúlyának rendszeres mérése ekként a gyer-
mekegészségügynek olyan föllendülésére veze-
tett, aminőre még nem volt példa. Éppen ezért 
ma is megmaradt a nyilvános iskolákban a 
tanulók testsúlyának mérése, ha megváltozott 
alakban is, mint az egészségügyi nevelésnek 
legfontosabb eleme. Ugyanis ma már nem kö-
vetkeztetünk teljes "biztonsággal a növekvés 
adataiból a tápláltságra, de azért mégis foly-
ta t juk a méregetést s az adatok följegyzését, 
avégből, hogy érdeklődést keltsünk a gyerme-
kekben növekedésük iránt és fenntartsuk azo-
kat az egészséges szokásokat, amelyek elősegí-
tik fejlődésüket. 

Ugyan mi is az oka annak, hogy egy-egy 
gyermek kisebb testsúlyából még nem követ-
keztethetünk teljes biztonsággal annak egész-
ségi állapotára1? Ez onnan van, hogy a meg-
állapított táblázatok az egészségesnek föltéte-
lezett gyermekek átlagos testsúlyát mutat ják, 
de ez az átlagos súly egyáltalában nem a nor-
málsúly; vagyis a különböző testi arányú gyer-
mekek súlyának átlagozásából összeállított táb-
lázatok egyáltalában nem jelzik pontosan azt, 
hogy egy bizonyos gyermeknek mekkora súlyú-
nak kell lennie. 

A massacliusettsi Institute of Technology-
ban a húszas évek során folytatott tanulmá-
nyok arra a megállapításra vezettek, hogy a 
gyermek testsúlyának az átlagos súlyhoz vi-
szonyítása nem megbízható. Különböző súly-
és magassági táblázatok eltérő átlagokat adnak, 
az egyes gyermekek súlyaránya a használt táb-
lázattól függ. Ha az iskola megváltoztatja a 
táblázatot, ezzel megváltoztatja az elégtelenül 
táplált gyermekek arányszámát is. Ha az egyik 
évben cipőstül, a másikban pedig lábbeli nél-
kül mérjük a gyermekeket, ezzel közel a felére 
csökkentjük az elégtelenül tápláltak számát, 
mert a cipő aránylag inkább emeli a testmagas-
ságot, mint a súlyt. 

Azonkívül rendszerint csak megközelítő mé-
réseket végzünk. A súlynál csak a legközelebbi 
dekagrammot, a magasságnál csupán a centi-
métert, az életkornál a legközelebbi évet vesz-
szük. Pedig az ily megközelítő mérésekkel na-

gyon lerontjuk a megállapítások pontosságát, 
hiszen előfordul, hogy a gyermek csak egy-
negyed dekával lett súlyosabb, de mert ezzel 
közelebb került a következő dekagrammhoz, 
egész dekagrammal jelöljük súlyosabbnak. így 
aztán nem kapunk megbízható adatot a r ra 
nézve, hogy a gyermeket az elégtelenül, meg-
felelően vagy túltápláltak közé soroljuk-e. Az 
ily alapon végzett számítások annyira határo-
zatlanok, hogy a gyermek hol az elégtelenül, 
hol a megfelelően tápláltak közé kerül, jóllehet 
testi arányaiban lényeges változás nem is állt 
be. A gyermek növekvése nem egyenletes, év-
szakonkint hullámzik. Ha évenkint csak két-
szer-háromszor mérjük, könnyen megeshetik, 
hogy az elégtelenül tápláltak közé kerül, ok 
nélkül. 

A massacliusettsi Technológiai Intézetben 
folytatott vizsgálatok eredménye szerint az át-
lagokhoz való viszonyítás nem ad hű képet a 
gyermek egészségi állapotáról, ugyanígy sántí-
tanak azok az összehasonlítások is, amelyeket 
különböző iskolák növendékeinek súlyaránya 
és tápláltsága tekintetében végzünk. Megerősí-
tik ezt az American Child Health Association. 
(Amerikai Gyermekegészségügyi Társaság) ku-
tatásai is, amelyek szerint a gyermekek alkati 
arányai olyannyira különbözőek, hogy lehetet-
len állandó viszonylatot megállapítani az egész-
séges gyermekek magassága és testsúlya kö-
zött. 

Mindezekből kifolyóan ma már nem lulajdo-
nítunk jelentőséget a méréseknek a gyermekek 
egészségi és tápláltsági állapota tekintetében, 
ámde •— amint már említettem — mégis fenn-
ta r t juk a rendszeres méregetést, mert kitűnt, 
hogy ez a leghatásosabb serkentő az egészsé-
ges életmódra. Ugyanis mihelyt fölébredt a 
gyermek érdeklődése növekedése iránt és al-
kalma nyílik arra, hogy ezt a növekvését 
szemmel is kísérje, nyomban feltámad benne 
a vágy, hogy megtegye mindazt, ami a növe-
kedést előmozdítja. Éppen ezért nagyon kívá-
natos, hogy a tanító hóról-hóra elvégezze a mé-
réseket és hogy az otthon jegyezze föl ennek 
adatait s ta r t sa számon az elért gyarapodást. 

Ez el járás szerint tehát a szabályos és foly-
tonos növekedésen van a súly. Mindamellett ne 
támasszuk azt a várakozást, hogy a gyermek 
az évnek mindenik hónapjában gyarapodást 
mutasson. Azok a vizsgálatok, amelyéket a 
massacliusettsi Maiden város nyilvános isko-
láinak ezernyi 6—12 éves növendékén végez-
tünk, a r r a a megállapításra vezettek, hogy a 
gyermekeknek több mint 98%-a a havonta vég-
zett mérések egyikénéi-másikánál fejlődést nein 
mutatott, sőt csaknem 20%-a háronihónapos idő-
szakon át stagnált, vesztegelt. 

E kutatások során összehasonlítottunk egy-
mással két csoportot: az elsőbe tartozott 95 olyan 
tanuló, akinek növekvése három hónapon át 
stagnált, a másodikba pedig 100 tanuló, akinél 
havonta gyarapodás jelentkezett. Kitűnt, hogy 
az első csoport jóval alantosabb volt a máso-
diknál mind a táplálkozási és egyéb egészségi 
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szokások, mind az alkati hibák száma és jelen-
tőség-e, mind pedig- az akut (heveny) betegségek 
tekintetében. Az egybevetés közelebbi adatai t 
ez a táblázat tüntet i fel: 

Gyermekek száma 
az első a második 

E g é s z s é g i h i á n y o k (s taeni ló) (fejlődő) 
c s o p o r t b a n 

Közelebbről nem volt megfigyelhető 4 17 
Hossz fogak és egy rossz szokás 18 24 
Két vagy több rossz szokás 8 6 
Kizárólag betegség 27 36 
Kizárólag alkati hibák 4 9 
Rossz szokások és betegség 12 4 
Rossz szokások és alkati hibák 8 1 
Betegség és alkati hibák 8 2 
Rossz szokások, betegség és alkati 

hibák 6 1 
Összesen.... 95 100 

Legújabban összehasonlítottuk az olyan gyer-
mekek adatait, akik egész éven át nem nyertek 
1 kg-ot súlyban, az átlagosan fejlődőknek ada-
taival és ugyanerre az eredményre jutot tunk. 

Ezeknek a vizsgálatoknak alapján úgy vél-
jük, hogy érdemes külön figyelmet szentelni 
azoknak a gyermekeknek, akikről a tanév ele-
jén megállapítható, hogy egész előző éven át 
nem gyarapodtak súlyban 1 kg-ot, vagy akik-
nél a tanév folyamán három hónapon keresz-
tül veszteglés mutatkozik. A tanító igyekezzék 
a növendék életemódját megismerni, egészség-
telen szokásait megszüntetni s ha ennél egye-
dül nem boldogul, vegye igénybe az iskola-
orvos közreműködését is. 

Távol áll tőlünk a gondolat, hogy ezt valami 
tökéletes védőbástyának tekintsük a gyerme-
kek testi fejlődését akadályozó tényezők ellen, 
hiszen számos gyermek egyéni gondozásra szo-
rul, ami ezen az úton meg nem valósítható. 
Azt is meg kell jegyeznünk, hogy a siílynöve-
kedésben el-elmaradó gyermekeknél sem sza-
bad mindjár t komoly bajokat föltételezni. 

Következtetések: 
1. Tudományosan nincs megokolva, hogy a 

csekélyebb testsúlyból a gyermek vagy gyer-
mekcsoport egészségi vagy tápláltsági állapo-
tára következtessünk. 

2. Kívánatos, hogy a gyermekek testsúlyát 
havonta, magasságát pedig évenkint két-három 
ízben megmérjük, mert ezek a méregetések elő-
mozdítják az egészséges életmódot, szokásokat. 

3. A rossz szokások, testi hibák és betegségek 
nagyobb száma megokolttá teszi, hogy különös 
figyelemmel kísér jük azokat a gyermekeket, 
akik növekedésükben elmaradnak. 

Dr. C. E. Turner, 
az élettan 

és közegészségügy tanára. 
Education (Boston), 
1933 decemberi szám. 

c) Német tanügyi lapokból. 

A tanításra való előkészület. 
Hans Laub alsóausztriai kerületi szakfel-

ügyelő egyik cikkében megszívlelendő taná-
csokat ad a fiatal, kezdő tanítóknak, hogy mi-
képen készüljenek a tanításra. 

A tanító, ha lelkiismeretesen akar készülni, 
mindenekelőtt tanulmányozza át alaposan a 
tantervet és igyekezzék teljesen tisztába jönni 
az általános céllal és a részletes célokkal. 
A taní tás célja élesen domborodjék ki a tanító 
valamennyi óratervében, valamint a tananyag-
beosztásban minden tantárgynál . Hogy a tan-
anyagbeosztás jó szolgálatot tehessen, praktiku-
san kell elkészíteni, oly módon, hogy a tantár-
gyak táblázatszerűén egymás mellett legyenek 
s így áttekintést kapjunk a tárgyak közötti 
kapcsolatok •— a koncentráció — lehetőségéről. 

Az előkészület a továbbiakban ne csupán 
egy-egy napra, vagy hétre szóljon, hanem ter-
jedjen ki az egyes tantárgyak anyagának na-
gyobb, természetes egységeire. Az ilyen elő-
készület kapcsán egy sereg feladat nyomul elő-
térbe: 

1. A fiatal tanítónak alaposan át kell tanul-
mányozni iskolája tanszer-gyűjteményét, hogy 
megállapíthassa, milyen szemléltető anyag áll 
rendelkezésére. Kívánatos, hogy minden osz-
tályban, a tananyag beosztás mellett, jegyzék 
legyen az illető osztályban szükséges és az is-
kolában meglevő tanszerekről. 

2. Ugyanígy meg kell a tanítónak azt is álla-
pítani, hogy milyen olvasnivalók vannak a 
tanulók osztály-könyvtáraiban, valamint a 
tanítótestület könyvtárában. E könyvtárakat 
valamennyi iskolában tervszerűen, minden 
tárgyra és fokozásra való tekintettel kell ki-
építeni. 

3. Az a kérdés sem hanyagolható el, hogy 
mit nyú j t a szemléltető-tanítás szempontjából 
az iskola közelebbi és távolabbi környéke. Ez-
zel kapcsolatosan a tanító mérlegelje alaposan 
a tanulmányi kirándulások nyúj tot ta lehetősé-
geket s gyűjtse össze kirándulási tapasztala-
tait, hogy végül is minden osztályban egy se-
reg kipróbált és jóváhagyott kirándulási terv 
álljon jegyzékbe foglalva rendelkezésére. 

4. Valamennyi iskolában legyen egy, a helyi 
viszonyokat minden tekintetben ismertető gyűj-
temény, amelynek tá rgyai t jól áttekinthető 
leltár-katalógus foglalja egybe. A fiatal tanító 
tekintse kötelességének áttanulmányozni isko-
lájának ezt a honismereti anyagát, amely mó-
dot nyú j t neki arra, hogy a helyi viszonyokat 
hamarosan megismerhesse. 

5. Egy következő feladat az előkészület so-
rán annak a megállapítása, hogy az adott kö-
rülmények mellett milyen kölcsönhatás lehetsé-
ges az egyes tantárgyak között, tehát hogyan 
lehet az egységes taní tás érdekében a kon-
centrációt megvalósítani. 

6. Végül a tanító előkészületéhez tartozik a 
gyermekek képzettségének a kipuhatolása, egy-
részt a tanulók környezetének és látókörének, 
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másrészt a korábbi taní tás eredményeinek meg-
ismerése alapján. 

Miután a tanító elvégezte ezt az általános elő-
készületet és szerzett ismereteit áttekinthető mó-
don írásba foglalta, következik a naponkénti elő-
készület, amely az egyes tanítási egységekre 
vonatkozik. Itt a következőket kell a fiatal taní-
tónak megfontolnia: 

1. Minden tanítási egység anyagával teljesen 
tisztában kell lennie, hogy egész figyelmét a 
,.hogyan" kérdésre, tehát a módszerre fordít-
hassa. Minden tanításnál előfordulhatnak az ere-
deti elgondolást más irány felé terelő véletlenek, 
mely esetekben csak az ismeretekben gazdag s 
a tárgyán tökéletesen uralkodó tanító tudja a 
tanítás fonalát eredményesen tovább gombolyí-
tani. 

2. A munkatanítás szellemében történő elő-
készület megkívánja a tanítótól: a) a tanítási 
egység részletcéljának kitűzését, a probléma-
felállítást, az ú j feladat kijelölését és a gyerme-
kekben való hangulatkeltég módjának megkere-
sését; b) EL szellemi és tárgyi munkaeszközök ké-
szenlétbehelyezését; c) a munkamenet pontos ki-
jelölését és d) a munkaeredniényt biztosító össze-
foglalás, begyakorlás és bevésés módjainak mér-
legelését. 

Amelyik tanító ilyen gondos körültekintéssel 
végzi a maga előkészítését, az valósággal áldás 
az iskolára. 
Die Quelle. 1934, I I . szám. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Dr. Révay Józse f i 
Gömbös Gyula élete és politikája. 

(Budapest, 1934. F rak l in Társulat. Nagy 8-adrét,,. 
448 lap, 57 képpel.) 

i \ z ú j magyar könyvkiadásnak kétségtelenül 
legaktuálisabb eseménye annak a könyvnek 
megjelenése, amely Gömbös Gyula nevét viseli 
homlokán. Tartalmilag és külsejét illetőleg 
egyike a leggazdagabb magyar könyveknek és 
mikor a kritikus kezébe veszi, sokáig habozik, 
váj jon milyen szempontot válasszon és milyen 
mértéket alkalmazzon a könyv megítéléséhez. 
Mert élő ember életrajzának megírásához nincs 
meg még a történelmi távlat és az írót az a 
veszély fenyegeti, hogy túlságosan mélyen bele-
evez a politikai áramlatokba, vagy pártszem-
pontok vezetik tollát, vagy pedig — és ez a 
veszedelem fenyegeti legjobban — panegyri-
kussá válik könyve. De más meggondolások is 
elmélkedésre késztetik a kri t ikust: vájjon, ha 
egy politikus eléri a miniszterelnöki méltósá-
got, elegendő ok-e ez mindjárt arra , hogy ilyen 
hatalmas kötetet szenteljen pályafutásának? 
Mi van egy 47 éves életben, ami megokolttá 
teszi, hogy egy ilyen hatalmas a rányú könyv 
foglalkozzék vele? Elgondolkodik a kri t ikus azon 
is, váj jon nem befolyásolja-e a szerzőt az a 

körülmény, hogy a könyvnek hőse hatalmon 
levő államférfi? A kritika szempontja tehát, 
amely a meggondolásból leszűrődik, csak az 
lehet, váj jon van-e elegendő tárgyi ok és anyag 
a könyv megírására, másodszor pedig, liogy 
vájjon a szerző kellő történeti tárgyilagosság-
gal végezte-e munkáját? 

Mind a két kérdésre hiánytalanul megfelel a 
könyv. Gömbös Gyula pályája valóban érdekes 
és mozgalmas, szerepe az ú j magyarság poli-
tikai történetében kimagasló, de ez a mozgalmas 
pálya mégis csak egyenesen és egyetlen lendü-
lettel ível, nincsenek benne színes kalandok és 
nincsenek benne regényes epizódok ós ekkora 
könyvanyag nem telik ki belőle. Ha az olvasó 
végigtekinti Gömbös Gyiila pályáját és végig-
kíséri emberi sorsát és lelki fejlődését, kétség-
telenül megállapítja, hogy színes és telített élet 
Gömbös Gyula élete. Meglátja benne a gyer-
mekkora óta magasbatörő ambíciót, a tömegből 
kiválás ösztönét, a nagyság ösztönét, amelyről 
Nietzsche beszél. Meglátja már a gyermekben 
és a pécsi kis kadétban az öntudatos készülést 
a kivételes jövőre, meglátja a fiatal tisztben 
a vezéri att i tűdök csiráit. Ügy ismeri meg a 
fiatal Gömböst, mint meggyőződéseiért kímélet-
lenül kiálló bátor férfit, aki inkább haj landó 
volt odadobni fényesen induló karrierjét , mint-
semhogy elhallgassa a magyarság jogait és 
igazságait. A könyvnek egyik kiemelkedő és 
rendkívül jellemző fejezete az, amely Gömbös 
Gyula hadiiskolai szereplésével foglalkozik. Az 
az emlékezetes nap, amelyen bát ran síkraszállt 
a hadiiskola osztrák többségével szemben a 
magyar hadseregért, drámai fordulópont az 
életében. A haj thata t lan és meggyőződéses ma-
gyarság fanat izmusa ott ég már a gyermek 
lelkében is, de itt robban ki belőle elemi erő-
vel és itt válik egyéniségének „faculté maitres-
se"-évé. 

Izgalmasan érdekes ennek a pályának az íve-
lése a háborún és a forradalmakon keresztül, 
gigantikus erőfeszítések telnek tőle a MOVE 
megalakítása és harcbavetése ügyében és mi-
kor elsimulnak a forradalmak hullámai, ez a 
fanatikus fiatal tiszt egyszerre megtalálja he-
lyét ott, ahová eleve rendeltetett, a nemzet 
misztikus glóriával övezett vezérének, Hor thy 
Miklósnak oldala mellett. Tevékeny tényezője 
a politikának, irányítója az ellenforradalomnak 
éppen úgy, mint ahogy minden szenvedélye 
mellett is bölcs mérséklője minden kilengésnek 
és egyik megalkotója a konszolidációnak. Ne-
héz harcok u tán ellenzékbe vonul és mint ellen-
zéki fényres tanúságot tesz államférfiúi értéké-
ről. Sohasem ellenzéki l 'art pour l'art, sohasem 
konok és makacs, mindig meggyőzhető és min-
den politikai ténykedésében egyetlen szempont 
vezeti: a nemzet érdeke. Ez vezette azokban a 
szomorú emlékű harcokban, amelyek a néhai 
király személye és trónfoglalási kísérletei körül 
lefolytak és ez az örökre szívébe gyökerezett 
fanat ikus fajszeretet vezette a fajvédőpárt meg-
alakítására is. De az olyan vágású államférfiú-
nak, mint Gömbös, mindig készen kellett állnia 
arra, hogy necsak termékenyítő kritikával, ha-
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nem alkotó munkával is részt vegyen a nemzet 
jövőjének megalapozásában. Így a magyar po-
litikai életet nem érte meglepetésként az ellen-
zéki vezér államtitkári kinevezése. Innen kezdve 
mindjobban kiérik benne az alkotó államférfi. 
Tüneményes gyorsasággal halad pályáján, hon-
védelmi miniszter lesz, ma jd miniszterelnök. 
Ebben az állásában nemzedékekre szóló pro-
grammot ad, ideálisan fogja fel feladatait és 
egyénisége alkotó munkájában is politikai 
harcaiban is a régi nagy magyar politikusokat 
idézi emlékezetünkbe. 

így olvassa a kritikus is ezt a könyvet. így 
szemléli ennek a gazdag pályának eseményes 
mozzanatait, színes epizódjait, romantikus ra-
jongásait. De bármily gazdag is ez a pálya, 
mégsem tudna megtölteni ilyen monumentális 
arányú könyvet, ha a szerző helyes érzékkel 
nem állította volna bele ezt a pályát az iij 
Magyarország viharos történelmébe. Ez a könyv 
nem csupán Gömbös Gyula életrajza, hanem a 
háború utáni Magyarország története is egy-
úttal. Története annak a nemzedéknek, amely 
megjárta a háború poklát, lá t ta és állta a for-
radalmakat és a nagy világégés után, a nagy 
nemzeti szerencsétlenség gyászában is fel tudta 
emelni fejét és el tudott indulni ú j lendülettel, 
ú j és töretlen erővel a nemzeti megújhodás út-
ján újabb magyar ezredév felé. A szerző helyes 
érzékét dicséri, hogy Gömbös Gyulát úgy te-
kinti, mint az ú j magyarság típusát. Szimbó-
lumnak tekinti őt és az ő személyében t ipizálja 
és rögzíti azt a nemzedéket, amely a romok el-
takarítása után kezébe vette az ország sorsá-
nak intézését. 

Míg a szerző egyrészt helyes történelmi szem-
lélettel az utolsó másfél évtized történelmévé 
szélesítette ki könyvét, amely alakjainak gaz-
dagságával és szempontjainak helyes megválo-
gatásával forrásmunkája lesz e kor történelmé-
nek, addig másrészt a történetírói tárgyilagos-
ság ellen sem vét sehol. Bármennyire is meg 
van benne a nélkülözhetetlen tárgyszeretet, 
sehol sem esik túlzásba: meglátja hősének 
hibáit és nem nagyí t ja erényeit. A történetírói 
tárgyilagosság révén sokkal élesebben dombo-
rodik ki Gömbös Gyula arca az események hát-
teréből, mintha a szerző csupán őt rajzolta 
volna mintegy elszigetelten az eseményektől, 
amelyeknek alakításában oroszlánrésze volt. 
Ez a történetírói tárgyilagosság nyilvánul meg 
abban is, hogy kellőképen hangsúlyozza azok-
nak a férf iaknak érdemeit, akiknek munkája 
a Gömbös Gyuláé mellett Magyarország talpra-
állítását és legújabb fejlődését biztosította. Is-
mételten és igen meleg szavakkal mél ta t ja 
Magyarország kormányzójának érdemeit és 
emberfeletti munkájá t a nemzeti hadsereg meg-
teremtése és a nemzet lelki felemelése körül és 
épp ily tárgyilagosan mél ta t ja gróf Bethlen 
István korszakalkotó működését, továbbá Nagy-
atádi Szabó Is tván markáns egyéniségét. Hor thy 
JVliklós heroikus személyisége igazi relifet kap 
abban a beállításban, amelyben a szerző az 
ellenforradalom szegedi munkájá t és Gömbös 
Gyula tevékenységét ismerteti. Ugyanaz a har-

mónia, amely a kormányzót és Gömbös Gyulát 
összefűzte, nyilvánul meg a'bban az évekig tartó 
együttműködésben is, amely Bethlen és Göm-
bös vállvetett munkájá t jellemzi. 

Sok utazás, fáradságos adatgyűjtés és gon-
dos elmélyedés eredménye ez a könyv. Nem-
csak író munkája, hanem pedagógusé is és a 
legnagyobb dicséret, amit elmondhatunk róla 
az, hogy egész elgondolása, felépítése és min-
den sora a nemzetnevelés céljainak szolgálatába 
állítható. Éppen ezért foglalkoztunk vele rész-
letesebben és éppen ezért valljuk, hogy ez a 
könyv nemcsak a háború és forradalmak viha-
rain átesett férfinemzedéknek lesz élvezetes ol-
vasmány, hanem minden tekintetben méltó 
arra, hogy az ú j nemzedéknek magyar igaz-
ságra vezérlő kalauza legyen. 

Dr. Mátyás Géza. 

Négyszólamú Férfikarok. Most jelent meg Ti-
boldi József férfikari műveinek VII. füzete. — 
Különös érdekessége a füzetnek az, hogy a 
szerző a Pesti Hírlap revíziós pályázatán el-
ismeréssel kitüntetett műveit: a ,Magyar vissz-
hang" s „llajta legények" (Revíziós indulót) is 
közreadta benne. — Űj, teljesen eredeti felfogás-
ban lá t juk megzenésítve Petőfi Sándornak a 
„Falu végén kurta kocsma" e. költeményét. — 
A füzet egyik kimagasló kompozíciója Moore 
Tamásnak az „Estharangok' c. költeményére 
szerzett mély érzés és nagy művészi felkészült-
ségre valló dal, mely7 az angol és a magyar 
kultiira találkozását s a magyar művészet meg-
felelő színvonalát méltóképen reprezentálja. — 
„Lobogjon a zászló" (országzászló himnusz) és 
több kiváló kompozíció igen alkalmas arra, 
hogy énekkari irodalmunk hiányait pótolja. 
(A füzet á ra 2 P. Megrendelhető minden könyv-
kereskedésben és a szerzőnél: Pesterzsébet, Vas 
Gereben-u. 11.) 

Sebestyén Erzsébet: „Az ú j magyar bélyegsoro-
zat nagyjainak életrajzai." 

Báró Szalay Gábor, a m. kir. posta vezérigaz-
gatójának előszavával érdekes és értékes köny-
vecske jelent meg a magyar könyvpiacon. 

Az előszóban az ar ra leghivatottabb posta-
vezérigazgató ismerteti, mi volt az indítóoka 
annak, hogy a m. kir. posta hazánk nagyja i t 
ábrázoló bélyegsorozatát kiadta és melyek vol-
tak azok a szempontok, amelyek az egyes ki-
váló egyéniségek kiválasztásánál vezérelték. 
A bélyegsorozattal postánk tiszteletét és hálá-
ját óhaj tot ta leróni a haza nagy fiai iránt, egy-
ben azonban a sorozatot a magyar propaganda 
szolgálatába kívánta állítani, megismertetvén 
a külfölddel a magyar géniusz ama nagyjai t , 
akik a magyarságnak vagy az egész emberiség-
nek szolgálatot tettek. A 12 értéket díszítő arc-
képek kiválasztásánál pedig az volt a vezető 
szempont, hogy lehetőleg azok a nagyja ink ke-
rüljenek a sorozatra, akik a közelmúltban, a 
XVIII . század végén és a XIX . század folya-
mán éltek, továbbá, hogy a politikai élet, a 
tudomány, az irodalom, művészet különféle 
ágainak meg legyen a sorozatban méltó kép-
viselője. 
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Sebestyén Erzsébet tanárnő pedig Madách 
Imre, Arany János, Semmelweis Ignác, báró 
Eötvös Loránd, gróf Széchenyi István, Deák 
Ferenc, Liszt Ferenc, Kossuth Lajos, gróf Tisza 
István, Munkácsy Mihály, Körösi Csorna Sán-
dor, Bolyai Farkas rövid életrajzában megadja 
mindazt, amit a bélyegsorozatban szereplő nagy-
jainkról minden magyarnak tudnia illik és kell. 

A könyvecskét szeretettel a ján l juk különösen 
i f júságunk és bélyeggyűjtőink figyelmébe. 

„Az ezüstkócsag". A „Függetlenség" című napi-
lap és a budapesti Magyar Színház, a Revíziós 
Liga hozzájárulásával, revíziós színműpályá-
zatot hirdettek. A bírálóbizottság, mely a Nem-
zeti Színházban ülésezett, Herczeg Ferenc, Voi-
novich Géza, Csathó Kálmán, Heltai Jenő rész-
vételével negyvennégy pályamű közül egyhan-
gúlag Az ezüstkócsag-nak ítélte a babért, ki-
mondván, hogy az „kiváló író alkotása, melyet 
erőteljes, színes nyelve, pompás dialógusai, hu-
mor iránti érzéke, mély hazafiságtól áthatott 
magyarsága minden tekintetben versenytársai 
fölé helyez". Mikor a jeligés levélkét felbontot-
ták, kiderült, hogy Az ezüstkócsag szerzője 
Drozdy Győző író, lapszerkesztő, volt ország-
gyűlési képviselő, az amerikai revíziós munka 
megszervezője. A szerző színművét Járossy 
Jenő dr. szép és izzóan magyar muzsikájával 
most műkedvelők számára is feldolgozta és az-
zal kapcsolatban országos műkedvelőversenyt 
hirdetnek. A leventeegyesületek, körök, egyle-
tek, műkedvelőcsoportok stb. vezetői teljesen 
ingyen és bérmentve kapnak egy szövegköny-
vet, ha a szerzőhöz fordulnak, aki bérmentve 
küldi meg mindenhová, ahol előadására jelent-
keznek. (Címe: Drozdy Győző, Pestújhely, 
Nándor-utca 35. szám.) 

B. Czeke Vilma: A bánya apródjai. Palladis-kiadás.— 
Eddigi nagysikerű mesekönyvei után B. Czeke Vilma 
— akinek nevét az iskolánkívüli gyermekszórakozta-
tásról írott cikkeiből s a Gyermekszeretet Iskolája 
című vezérkönyvből is jól ismeri már a magyar taní-
tóság —• egy minden ízében modem nevelési ideálo-
kat tükröztető kedves gyermekregénnyel lepte meg 
kis olvasóit. Aranyos, csupaszív gárdát vonultat fel 
benne, egytől-egyig dolgos, vidám, engedelmes és 
tisztalelkű gyerekek, akik mindig segítenek, ahol 
csak tehetik. A fordulatos, gazdag mese a bánya-
völgyi aranybánya csodálatos és veszélyes világában 
játszódik le. Megismerkedünk a bányával, a tárnák 
sötét, levegőtlen világával, a dolgozó bányászok életé-
vel, gondjaival. B. Czeke Vilma „A bánya apródjai"-
val észrevétlenül lopja kis olvasói szívébe azt az ú j 
szociális szellemet, amely a kollektív nemzeti érzés-
nek is első alapvetője. A könyv szép magyar nyelve, 
színes leírásai és a gondokon keresztül is átcsillanó 
derűje mellett ki kell még emelnünk annak ízléses 
külsejét és rendkívül olcsóságát is. Bolti ára 1 P. 

P. M. 

A magyar népoktatás ú j út jai . Fenti címen 
jelent meg Rusztek Károly, Bács-Bodrog vár-
megye és Baja thj- város királyi tanfelügyelő-

jének legújabb könyve Baján, az „Üj Élet" 
nyomda R.-T. kiadásában. 

Az, hogy e könyv Baján jelent meg, nem azt 
jelenti, hogy talán ennek a városnak vagy kör-
nyékének szól, mert a tartalma szerint joggal 
tarthat számot arra, hogy az egész ország tár-
sadalma, de különösen a pedagógTis társadalma 
felfigyeljen erre a népoktatásügyi problémákat 
és nevelési tanulmányokat magában foglaló 
műre. 

Kell, hogy felfigyeljen és szerető megértéssel 
fogadja ezt a könyvet, amelynek minden sora 
a magyar jövő, az ú j magyar honfoglalásért 
íródott, de kell azért is, mert a magyar nép-
oktatásügy nagy problémáit ilyen világosan 
feltüntetve sehol sem találjuk fel, mint Rusztek 
könyvében. Pedig e kérdések a ma kérdései, 
amelyek elől kitérni, azokkal nem foglalkozni 
nem lehet. 

A könyv hét nagy problémát tár elénk, ame-
lyeknek a megoldása már nem tűr további ha-
lasztást. Ezek a következők: 1. A népiskolák 
fenntartási költségeinek arányosítása, 2. a nem 
állami tanítók helyi illetményeinek biztosítása, 
3. a kántori teendők honorálása. 4. a tanítókép-
zés reformja, 5. a nyolcosztályos népiskola, 
6. a népiskolák felügyelete, 7. a nép- és közép-
iskolák kapcsolata. 

Az első három kérdéshez olyan részletes ter-
vezetet nyú j t Rusztek Károly könyve, amely 
tervezet közmegelégedésre megoldaná a kérdé-
seket. Az iskolafenntartókat könnyebbséghez, a 
tanítókat pedig anyagi ellátásuk biztos meg-
oldásához vezetné, ami a lelki készséget és fel-
emelkedettséget is biztosítaná. 

A tanítóképzés reformját „Tanítóképző Fő-
iskolák" szervezésével javasolja. A nyolcosztá-
lyos népiskola megvalósítását falusi és városi 
csoportosítás szerint tart ja kivihetőnek. A nép-
iskolák szakszerűbb felügyeletében, a tanfel-
ügyelői szakvizsga mellett, nagyobb teret java-
sol a kiválóbb tanítók részére. A nép- és közép-
iskolák kapcsolatánál pedig főelvként azt kéri, 
hogy a középiskolák reformja kapcsán az alsó 
osztályok tantervében vegyék figyelembe az 
elemi iskolák tantervét és tanítási módszerét. 

E hét probléma tárgyalása képezi a könyv 
első részét. 

Második része népnevelési tanulmányokat 
közöl, míg a harmadik rész a népiskola ú j tan-
tervének a végrehajtásához ad hasznos és szak-
szerű tanácsokat. Külön is foglalkozik e rész-
ben a történelem-alkotmánytannak, valamint a 
nyelvi magyarázatoknak a tanításával. A köz-
ség és környék történelmének a megismerésére 
nagy gondot fordít. A minden községben elké-
szített „Hősök Albumát" is a történelmi és ke-
gyeleti célok szolgálatába állít ja. 

A könyv nyelvezete magyaros, világos, ért-
hető. Az egyes kérdésekben nem kísérletezés, 
tapogatózás, hanem pedagógiai és élettapaszta-
latokból leszűrt igazságoknak a könyve. Ennek 
a 183 oldalra terjedő műnek ott kell lennie 
minden pedagógus és művelt szülő asztalán. 
(A könyv ára 3 pengő. Megrendelhető a szerző-
nél vagy az „Űj Élet" nyomdánál, Baja.) 
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A Földgömb új köntösben. A Földgömb, a Ma-
gyar Földrajzi Társaság népszerű folyóirata 
januáriusi számával nemcsak ú j évfolyamába 
lépett, hanem ú j formában, ú j szerkesztésben 
jelenik meg a magyar olvasóközönség előtt. 
A folyóirat ú j szerkesztője: dr. Baktay Ervin 
és dr. Kéz Andor egyetemi magántanár. Az első 
számban Cliolnoky Jenő egyetemi t anár írt ér-
dekes cikket „Kína és Japán" címmel, kívüle 
még Matolay Tibor, Halász Gyula szerepel ér-
dekes írásokkal, Benda László pedig az elő-
készületben levő abesszíniai (szémiai) expedí-
ció tervét és feladatát ismerteti, aminek külö-
nös érdekességet ad az, hogy ez lesz a Föld-
rajzi Társaság első tudományos expedíciója. 
A folyóiratot még több más érdekes cikk, ta-
nulmány ós ismertetés, főleg pedig számos ki-
tűnő kép teszi még vonzóbbá. Mutatványszá-
mot szívesen küld a szerkesztőség: VIII, Sán-
dor-utca 8. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Internationale Zeitschrift für Erziehungswis-
senschaft. Szerk. P. Monroe — New York és 
Fr. Schneider — Köln. Kiadja J. 0. Bachem — 
Köln. III . évf. 1933—34, III . füzet, 142 lap. 

Ennek a kiváló háromnyelvű neveléstudo-
mányi folyóiratnak most megjelent legújabb 
száma méltán fog a legszélesebb pedagógiai 
körökben érdeklődést kelteni, mert több közle-
ménye a felette időszerű nemzeti-szocialista 
nevelés- és oktatásüggyel foglalkozik. így 
mindjár t a füzet élén olvasható a „nemzeti-szo-
eialista pedagógia" ma leghivatottabb képviselő-
jének és vezérének, a majna-f rankfur t i egyetem 
ezidei rektorának, Erns t Krieck-iiek „Völkische 
Erziehung aus Blut und Boden" (Népnemzeti* 
nevelés a vérség és ta la j alapján) című tanul-
mánya, amelynek súlyát fokozza az a körül-
mény, hogy — nyilván a külföldiekre való te-
kintettel — egyidejűleg angol és f rancia fordí-
tásban is ieközlik. Hogy a kívülálló olvasónak 
is mélyebb betekintést nyújthassunk erről a 
következményeiben messze kiható történelmi 
és egyben pedagógiai áramlatról, a következők-
ben kissé részletesebben ismertethetjük Krieck ál-
láspontját, cikkének gondolatmenetét. A német 
nép világnézetében sorsdöntőén bekövetkezett 
fordulat, í r ja , szükségszerűen maga után vonja 
a művelődés és nevelés átalakulását is. E világ-
nézet a „völkisch-heroischer Realismus", a nép-
nemzeti hősi valóság, amelynek eszméje a ve-
zetőben (der Führer) ölt testet. A történelem 
tanúsága szerint a német nép vérből és talaj-
ból** nőtt ki, fejlődött és lett, tehát a nevelés 
is csak ezekből táplálkozhatok. A szerző ezután 
kifejt i ennek a két alaptényezőnek reális jelen-

* Az állandóan visszatérő jellegzetes -völkisch jelzőt fel-
váltva népi vagy népnemzeti szóval fordítottuk. 

** A ,.Blut und Boden" vörös fonálként vonul végig az 
egész cikken. 

tőségét, szerepét, hivatását : bennök összponto-
sul a faj iság és a népiség. Minden élet, tehát a 
nevelés is, két poláris erőcsoport: a vérségből 
származó sorsbeli hatalmak és az élet tudatos 
alakítása között fennálló feszültségben folyik 
le. A népnemzeti forradalom a jellem nevelésé-
nek és az akarat kialakításának nagy feladatát 
az egész népnemzedék középpontjába terelte. 
Ez azonban nem valósítható meg a régi iskola 
eszközeivel, hanem mint szilárd alapra, más-
nemű népi szervezetekre is kell támaszkodnia, 
amelyekben az akara t fegyelmezése gyökeredzik. 
A háború ós az u tána következő idők élményei 
az i f júságban összefogási és védelmi szövetsé-
geket érleltek, ami a r ra képesíti az ifjúságot, 
hogy maga vál lal ja a jellemfegyelmezést és 
akaratképzést. A felszabadult i f júsági szövet-
ségeknek a Hitlerjugend kebelében való egy-
séges tömörítése révén a nevelésnek egész szer-
vezete ú j alapot nyert : a német ál lamifjúság 
képében az i f júság nyilvános nevelése dolgában 
egységes rendszer áll előttünk az egységes po-
litikai akaratfegyelmezés szolgálatában, amely 
ugyancsak vérségből és talajból táplálkozik. 
Nem véletlen tehát, hogy az ú j í t ás elsősorban 
a falusi iskolák (Landschulen) felé fordul, hogy 
azután szervesen beilleszkedjék a felsőbb mű-
velődési intézményekbe és egy közös népi-
politikai világképben alakuljon ki. A szerző 
végül figyelmeztet arra, hogy ez a népnemzeti 
nevelési rendszer csak akkor lesz hatásos és 
célravezető, ha a családok, hivatásbeli rendek 
és egyházak ennek a nagy összmunkának szol-
gálatába szegődnek, amely a társadalmi ki-
egyenlítés és igazságosság elvét t a i t j a szem 
előtt és a német népet történelme során ön-
kiteljesülésre és az emberiséggel szemben való 
hivatásra fogja képesíteni. 

Egy következő tanulmány J. W. Taylor a 
new-yorki Teachers College tagja , ismerteti 
helyszíni tapasztalatok alapján a német iskola-
ügy terén bekövetkezett átalakulásokat, az ide-
vágó rendeleteket stb. Egy harmadik közle-
ményben ./. Dolch, a „Deutsches Bildungswesen" 
szerkesztője (amelynek kiadója Schümm bajor 
kultuszminiszter), „A virradó harmatlik német 
birodalom pedagógiai irodalma" (418—30. 1.) 
címmel rendkívül tanulságos összeállításban is-
mertet i a nemzeti-szocialista pedagógiai irodal-
mat : főleg Hitler, Krieck és Petersen munkáit, 
„de azért elvileg hangsúlyozzuk, hogy egy Sey-
fert, Kerschensteiner, Litt, Spranger stb. telje-
sítményeit nem felejtjük el". Majd : „A háború 
utáni idők rossz tapasztalatai a német népnek 
megmutatták, hogy a túlságban beszivárgott 
idegen vér és gondolkodásmód tudományban, 
irodalomban, képzőművészetben, zenébtn, tár-
sas érintkezésben, családi életben és vallásbeli 
magatartásban olyan bomlasztó jelenségeket 
von maga után, amelyek egy népet létének ör-
vénye felé terelhetik." Végül: „A nemzeti szo-
cializmus német földön nemzeti humanizmus 
alakjában gyűri le a nemzeti önzést. Pedagó-
giai irodalma nem követel egyetemes érvényes-
séget valamennyi nép és idő számára; csak sa-
já t házában akar rendet teremteni, de kéri, hogy 
olvassák és igazságosan ítéljenek." — A füzet 
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többi tartalmát térszűke miatt csak vázlatosan 
soroljuk fel. Spranger folytat ja sa já t filozófiai 
pedagógiai íendszerének ismertetését. G. Pfahler 
„Élet és tanulság" címmel a tanulók megfigye-
léséről értekezik, bevezetésként a lélektani lá-
tásba és gondolkodásba. Két kínai pedagógus 
angol nyelven beszámol a hazájukban végzett 
pedagógiai kísérletekről és kutatásokról. A két 
következő tanulmány Lengyelországra vonat-
kozik: az egyik (német) címe: A lengyel neve-
lési gondolat a jelenben, a másiké (francia): 
A lengyel közoktatásügyi rendszerre vonatkozó 
ú j törvény irány eszméi. A „Journal of the 
National Education Association" szerkesztőjé-
nek tollából újabb cikk foglalkozik a gazdasági 
válság befolyásával az Egyesült Államok okta-
tásügyére. 0. R. Cole: Az ausztráliai elemi 
iskolák tanterve. H. W. Ziegler: Jelentés a mai 
német karakterológia állásáról (folyt). Le Bour-
geois: A rádió és a nyelvtanulmány. Kongresz-
szusi hírek és kisebb közlemények fejezik be a 
változatos tartalmú füzetet. k f . 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Az olasz községi iskolák államosítása. 
Az 1933 július 1-én szentesített törvény értel-

mében 1934 január 1-étől fogva valamennyi vá-
rosi és községi iskola az állam közvetlen ren-
delkezése és kizárólagos ellenőrzése alá került 
és így ezekre a községi hatóságok intézkedési 
joga teljesen megszűnt. Ezzel az intézkedéssel 
az olasz királyság területén, az egyházi és ma-
gánjellegű iskoláktól eltekintve, valamennyi 
elemi iskola állami. A fasiszta kormány abból 
a méltányos felfogásból indulván ki, hogy 
egyenlő értékű és jellegű munkáért azonos el-
látás is jár, most az államosításnak az egész 
királyság elemi oktatására való kiterjesztésé-
vel megszüntette a városokban, községekben 
lielyenkint dívott egyenlőtlen elbánást. A szer-
zett jogokat figyelembe véve, a községi szolgá-
latból államiba átvett igazgatóknak és tanítók-
nak előbb élvezett nagyobb díjazásából eredő 
különbözetet szolgálati idejük hátralevő tarta-
mára személyi pótlék címen u ta l j a ki. 

Az államosítási törvény életbeléptetése kap-
csán persze egyéb átmeneti intézkedések is 
szükségessé váltak. Így Olaszországban az ál-
lami tisztviselőknek, tehát a tanítóságnak is, 
havi fizetését utólagosan folyósítják, holott 
egyes városok, községek alkalmazottaik járan-
dóságát előleges havi részletekben utalják ki. 
Hogy a januári hónapban, amikor az összes 
községi iskolák tanítói állami szolgálatba men-
tek át, ne maradjanak átmenetileg fizetés nél-
kül, egyes városok (pl. Kóma, Milánó) a ja-
nuári fizetést ajándékképen utal ta ki a kötelé-
kükből kiváló tanítóságnak, más volt községi 
tanítók pedig részletekben törlesztendő előleget 
kaptak az államtól e r re a hónapra. 

Talán nem véletlen, hogy az összes elemi is-
kolák államosítása éppen félszázados évforduló-
jára esik az olaszországi kötelező elemi iskolai 

oktatás bevezetésének. A községi, városi elemi 
iskolák államosítását elrendelő törvény egy-
út ta l megállapít ja a tanítói ka r járandósá-
gait is. 

Ezek a városok, illetve községek öt kategó-
r iába vannak beosztva. A legelső kategóriába 
a 800.000-nél több lakossal bíró Milánó, Kóma 
és Nápoly tartozik, a másodikba: Torino és 
Genova, míg a többi háromba népességük ará-
nyában egyéb városok és községek. A legkisebb 
kezdőfizetés 5900 líra, az elérhető legnagyobb 
fizetés pedig 13.500 líra. Ebből az összegből le-
vonnak: 12% illetményredukciót, a nyugdíj- és 
tanítóárvaalapi járulékot, kereseti és más adót. 

A fenti összegekhez járul még lielyenkint a 
drágasági pótlék (caroviveri), amely a nálunk 
érvényben levő családi pótléknak felel meg. 

Országos tanítói árvaintézet Olaszországban. 

Ennek az intézménynek mása hazánkban már 
régen virágzik (pl. kecskeméti tanítói árvaház, 
Eötvös-alap stb.). Olaszország ezidőszerint 750 
ingyenes konviktusi helyet nyú j t a tanítócsalá-
dokból való árváknak. Ezek közül 480 magának 
az intézménynek alapjából van fedezve, a többi 
részben a Nemzetnevelésügyi Minisztérium 
(Ministero deH'Educazione Nazionale), részben 
egyes társadalmi szervek hozzájárulásából. 
Ezenkívül kb. 2500 tanítóárva és sokgyermekes 
tanítócsalád f ia vagy leánya különböző összegű 
ösztöndíjakban részesül, sőt egyes rászoruló 
családok sürgős szükség esetén segélyt is kap-
hatnak a tanítói árvaalapból, a tartományi 
(provinciális) bizottságok út ján. Az egész taní-
tóság hivatalos hozzájárulása az alaphoz a mult 
évben 4,280.000 l í rát tett ki. Azok a tanító-
árvák, akik ösztöndíjban részesülnek, azt min-
den újabb folyamodás nélkül 20. életévükig él-
vezik. sőt, ha e határidőt megelőzőleg már egye-
temre vagy ezzel egyenrangú főiskolára be-
iratkoztak és azt rendesen látogatják, 23. élet-
évük betöltéséig kapják az ösztöndíjat, feltéve, 
hogy az ily támogatásban részesülő i f jak meg-
felelő tanulmányi előmenetelt és kifogástalan 
erkölcsi magaviseletet tanúsítanak. 

Az árvaalap ösztöndíjai elemi iskolába járó 
gyermekek részére évi 800 lírát, alsóbbfokú kö-
zépiskolát vagy ezzel egyenlőrangú szakiskolát 
látogató tanulók részére évi 1200 lírát, a közép-
iskola felső osztályait, az egyetemeket és egyéb 
főiskolákat látogató hallgatók részére pedig évi 
1GOO lírát tesznek ki. 

A német ifjúság táncmulatságai. 
A porosz belügyminiszter körrendeletben fog-

lalkozik az i f júság részvételével nyilvános 
táncmulatságokon és annak alsó határául a 18. 
életévet jelöli meg. Kivétetnek azok a mulat-
ságok, amelyeken csupán német táncok szere-
pelnek. 

Jutalom a legjobb olvasó számára. 

Az iskolai és nyilvános könyvtárak római 
nemzeti intézete díjat tűzött ki azon olvasó szá-
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mára, aki egy év folyamán a legnagyobb in-
telligenciát tanúsí t ja a könyvek megválogatá-
sában és a legkiválóbb buzgóságot az önképzés 
érdekében. 

Japán gyermekpárbaj. 
Ninotaui japán városkában egy 8 és egy 14 

éves iskolásfiú rövid hajlékony japán pengék-
kel élethalálharcot vívott, mert az i f jabbik a 
golyójáték közben állítólag rászedte társait. 
Amaz holtan maradt a küzdőtéren. Amikor az 
idősebbet felelősségre vonták, egykedvűen így 
válaszolt: Nem tehettem másként, meg kellett 
ölnöm, mert nem tar tot ta be a játékszabályokat. 

PEDAGÓGIAI S Z E M I N Á R I U M 

Pedagógiai szeminárium Hódmezővásárhelyen. 
Február hó 1-én szépen sikerült szemináriumi 
napot tar tot t Hódmezővásárhely tanítósága, 
Kiss Károly kormánytanácsos, kir. tanfelügyelő 
elnöklete alatt. A szemináriumon mintegy 120 
helybeli és 30 környékbeli tanító vett részt. 
Megjelentek azon az egyházak lelkészei és a 
főgimnázium és polgári iskolák tanár i testü-
leteinek kiküldöttei is. Elsőnek Deli Lajos kül-
területi körzet-igazgató értekezett az egészség-
tan tanításának kérdéséről, sok egyéni nézet 
és vélemény megemlítésével tárgyalva az Uta-
sítás idevonatkozó részét. Utána e módszeres 
elvek igazolásául ugyancsak az egészségtanból 
Greguss Is tván külterületi körzet-igazgató tar-
tott gyakorlat i tanítást az V—VI. osztályban. 
Az általános tetszéssel fogadott előadás és ta-
nítás után Kiss Károly kir. tanfelügyelő, el-
nök, dr. Imre Sándor ny. államtitkár, egyetemi 
tanár t kérte fel A nevelői gondolat legújabb 
alakulása című előadásának megtartására. 
(Lapunk egyik legközelebbi számában közöl-
jük. Szerk.) A másfélórás, nagyszerű szellemi 
élvezetet nyújtó előadást Kiss Károly kir. tan-
felügyelő, elnök köszönte meg a nagyhírű pe-
dagógusnak, szülővárosa tanítóinak hálá já t 
tolmácsolva azért, hogy a nevelői munkában 
való elmélyülésre, a továbbtanulásra, nevelői 
feladataink tudatosabbá válására ez alkalom-
mal ily nagyszerű, minden tanítónak okulást 
jelentő előadást hallhattunk. A szeminárium 
után az illusztris előadó együtt ebédelt a taní-
tósággal s mikor Forró Vilmos ig.-tanító fel-
köszöntötte, egy gyönyörű beszédében azt fej-
tette ki, hogy a mai napon szellemi rokonságba 
jutott szülővárosa tanítóságával s ez az ő éle-
tében bizonyára maradandó emlékeket fog tá-
masztani. Kétszeresen ezt volt oka azonban 
érezni a tanítóságnak, akik a búcsiizáskor is 
szeretetük és tiszteletük jelével halmozták el 
a nagynevű előadót. 

Tanító-nap Szegeden. A szegedi és csongrád-
megyei tanítóság tanító-napot rendezett Szege-
den, melyet a rókusi ál lami elemi iskolában 
tartot t pedagógiai szeminárium vezetett be. 

A megnyitáson megjelent vitéz Shvoy Kálmán 
dr. altábornagy, vegyesdandárparancsnok, dr. 
Pálfy József helyettes polgármester, a kultusz-
miniszminisztérium részéről Simon László dr. 
miniszteri titkár, az összes szegedi középisko-
lák képviselői és mintegy hétszáz tanító. Az 
elnökség indítványára elhatározták, hogy Hó-
man Bál int kultuszminiszternek és Petri Pál 
kultuszállamtitkárnak üdvözlő táviratokat kül-
denek. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

A Siketnémák és Vakok Tanárainak Országos 
Egyesülete folyó évi j a n u á r hó 27-én Herodek 
Károly elnöklete alatt választmányi gyűlést 
tartott, amelyen Simon József h. szakfelügyelő 
indí tványára elhatározták, hogy a tanév végé-
vel a hazai siketnéma-intézetekben nevelt i f jú-
sággal Debrecenben intézetközi tornaversenyt 
és rajzkiállítást rendeznek. Ebből az alkalom-
ból a tanáregyesület ez évi közgyűlését is Deb-
recenben fogja tartani. Beszámolt az elnök ar-
ról, hogy a kormányzó Ehling Jakab siketnéma-
és Schnitzl Gusztáv vakintézeti tanár t értékes, 
humanisztikus munkálkodásukért igazgatói 
címmel tüntet te ki. Ehling- Jakab a hazai siket-
némaoktatásügynek régi kiváló szakmunkása, 
aki a gondja i ra bízott siketnéma gyermekeket 
művészi rátermettséggel oktat ja a hangos be-
szédre. Schnitzl Gusztáv tanár neve a Homeros 
énekkar működésével van egybeforrva. Az ő 
értékes zenei tudása, nemes ambíciója és a vi-
lágtalanok iránti emberséges szeretete tették 
lehetővé, hogy a Vakok Homeros Énekkara a 
legszebb teljesítményeket produkálja. 

A kultuszminiszter Szentgyörgyi Gusztávot, 
a Siketnémák Váci Országos Intézete igazgató-
ját és Vollmann Jánost, a Vakok József Nádor 
Kir. Orsz. Intézete igazgatóját a gyógypedagó-
giai intézetek országos szaktanácsa t ag ja ivá ki-
nevezte. 

A választmányi üléssel kapcsolatosan Hero-
dek Károly ny. igazgató a Vakok tantervének 
főbb irányelvei címmel előadást ta r to t t . Elő-
adásában kitért a tanterv revíziójának szüksé-
gességére, majd vázolta az ú j tanterv szerke-
zetét. A szakképző tagozatban az ipari és ke-
reskedelmi szakmák fejlesztését az eddiginél 
intenzívebb módon kívánja szolgálni s felvette 
az újabb idők folytán kitermelt és gyakorlati-
lag bevált fontosabb vívmányokat. A zenei té-
ren biztosít ja a kiváló képességgel bíró tanu-
lóknak az Országos Zeneművészeti Főiskolába 
való átlépést s a kántorképzés tantervét is bele-
ilieszti az általános tanterv kereteibe. A vakok, 
mint kántorok egészen hiánytalanul megfelel-
nek a kitűzött feladatoknak. A német nyelvet, 
mint ú j tá rgyat veszi fel, mert sok oly hasznos 
és nehezen nélkülözhető dolgot vél a tanterv 
a vakoknak a német nyelv révén nyúj tani , 
amelytől eddig elestek. A kereskedelmi levele-
zésre szintén különös figyelmet fordít, evégből 
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a síkírású írógépek alkalmazását kívánja, 
amint az külföldön csaknem mindenütt be van 
vezetve. Általában oda törekszik, hogy a va-
koknak az életben való 'boldogulásához meg-
szerezze és biztosítsa mindazon eszközöket, ame-
lyeket nehéz sorsukban előnyükre használhat-
nak fel. 

h í r e k 
Eötvös emlékünnep. 

Szép ünnepség színhelye volt február 2-án a 
Magyar Tudományos Akadémia ülésterme. 
Nagyszámú és előkelő közönség jelenlétében a 
Magyarországi Tanítók Eötvös-alapja áldozott 
Eötvös József báró emlékének, népoktatás-
ügyünk alapvetőjének, a nagynevű kultúrpoli-
tikusnak halála évfordulóján, immár ötvened-
szer. 

Az ünnepségen megjelent Inkey József és P á l 
báró, a nagy Eötvös unokái és Inkey Pé te r 
báró dédunokája, Berzeviczy Albert dr., a Ma-
gyar Tudományos Akadémia elnöke, Balogh 
Jenő, a Magyar Tudományos Akadémia főtit-
kára, Józan Miklós unitárius püspöki lielynök, 
Pogány Frigyes államtitkár, Nagy Zsigmond 
dr. min. tan., Budapest székesfőváros és Pa-
dányi Andor dr., Pest vármegye kir. tanfel-
ügyelője, Mosdóssy Imre min. tan., ny. kir. tan-
felügyelő, Kehrer Károly, Beyer Ede dr., Cson-
tca Győző kir. tanfelügyelők, Drozdy Gyula, a 
„Néptanítók Lap ja" főszerkesztője, Havas Ist-
ván, az Orsz. Polgár i Iskolai Tanáregyesület 
elnöke, a Pe tőf i Társaság főtitkára, Ekamp 
Nándor, a Magyarországi Tanítóegyes. Orsz. 
Szövetségének alelnöke, Wanitsek Rezső főtit-
kára, Földes Ferenc, Vikár Kálmán t i tkárai , 
Bozsik Béla, a „Tanítók Szövetsége" felelős 
szerkesztője, Kindlovits Pál, a Budapesti Taní-
tók és Tanárok Segélyző Egyesületének elnöke, 
Ferenezy József titkára, Várady József tanító-
képző-int. tanár , az Eötvös-alap tisztikara és 
még sokan a székesfővárosi és környéki tan-
ügyi közélet vezető egyéniségei sorából. 

Az ünnepség a Hiszekegy hangjaival kezdő-
dött. Majd Rákos István kir. tanácsos, az Eöt-
vös-alap elnöke emelkedett szólásra. Beszédé-
ben hangoztatta, hogy a magyar tanítóság e 
napon évről-évre benső szükségből zarándokol 
lelkileg Eötvös szellemnagyságából fakadó 
tiszta eszmeforrásokhoz, hogy az egységes 
nemzeti lelket alakító munkájához határozott 
célokat nyerjen, erőt és k i tar tás t merítsen. 

Az ünnepi beszédet Pékár Gyula v. miniszter, 
országgyűlési képviselő, a Petőf i Társaság el-
nöke mondotta. A mély gondolatokkal telített, 
Eötvös lelki nagyságát a filozófus erejével, ál-
lamférfiúi tisztánlátással és a költő lendületé-
vel elénkvarázsoló beszéd nagy hatást váltott 
ki s a szónokot a jelenlevők percekig ünnepel-
ték* 

A beszéd u t á n Kerner J enő „Feltámadás" c. 

* Pékár Gyula beszédét lapunk vezetőhelyén közöljük. 

kardala csendült fel a Budapesti Férfi Dal-
egylet a jkán . A magyar fájdalmat, reménysé-
get, bizakodást, eltökélt akaratot művészi hang-
színezéssel fejezték ki a dalosok. A megkapóan 
előadott dalt és Dötsch Zoltán karnagynak ala-
kító erejű vezényletét hálás tapssal jutalmazta 
a közönség. 

Az ünnepi hangulatot betetőzte Szathmáry 
István m. kir. kormányfőtanácsos, a Petőfi Tár-
saság t ag ja , ez alkalomra írt „Eötvös József 
báró" című ódájának elszavalásával. Kiváló, 
neves költőnket nemes szépségű alkotásáért lel-
kesen ünnepelte a hallgatóság. 

A lélekemelő ünnepség a Himnusz imádságos 
fohászával fejeződött be. 

Móra Ferenc t 

1934 február 8-án délelőtt 11 órakor a tisza-
menti magyar metropolis, Szeged, szomorú ha-
rangzúgással búcsúztatta nagy fiát, Móra Feren-
cet. Temetésére nemcsak a magas méltóságú vi-
lági és egyházi előkelőségek mentek el, hanem 
a nép fejkendős asszonyai, keménykötésű kubi-
kosai és földmívesei is, Móra könyveinek meg-
elevenedett alakjai. Mindenki átérezte, micsoda 
bánat és veszteség, hogy a magyar mezők ra-
gyogótollú énekese elhallgatott. A magyar ta-
nítóság is részt kér a nemzeti gyászból, hiszen 
az elköltözött nemcsak író, költő és tudós, hanem 
vérbeli tanító is volt. Tanításait nemcsak egy 
iskola növendékserege, hanem az egész magyar 
nép hallgatta. Mindent tanított — ennek a lényé-
vel összefort népnek — amit a jó Isten egyik 
legszebb kertjében, a magyar mezőn tanult. 

Mint minden kiválasztottat, őt is a szenvedés 
avatta költővé. 

A szegedi árvíz esztendejében. 1879 július 19-én 
született Kiskúnfélegyháza egyik kis viskójában. 
Édesapja földhözragadt szegény szűcs, édesanyja 
a kegyeletes írásokból annyira ismert jóságos 
kenyérsütő asszony volt, kik elképzelhetetlen 
nélkülözéssel csak a föld népénél tapaszaiható 
makacs küzdelemmel, minden akadályon át ta-
nult embert akartak nevelni két fiukból: István-
ból és Ferencből. 

A mezítlábas kis karácsonyi angyalka, a kis 
Ferenc, akinek lábacskája az egyházi szertartás 
alatt odafagyott a kőhöz, láthatatlan szárnyakat 
hordott kopott kis zekéje alatt. Ezek a szárnyak 
röpítették fel a roskadozó kis viskóból a maga-
sabb szellemű életlehetőségek felé. Ezeket látták 
meg tanítói s a tandíjhátralék miatt az iskolá-
ból minduntalan kimaradt kis Feri kezét apai 
szeretettel megfogták s őt bevezették a tudomány 
templomába s leültették az első padba, melyre a 
ragyogó tehetsége a kis mezítlábast predeszti-
nálta, amint ő ezt Szeptemberi emlék című, meg-
ható visszatekintésében meg is írta. Ezeket a 
szárnyakat veszi észre a magyar gyermekek és 
tehetségek nagy barát ja , Pósa Lajos, mikor a 
küzdelmes gimnáziumi évek után leérettségizett 
és a budapesti egyetem bölcsészeti karára be-
iratkozott fiatal Móra Ferencet atyai szeretettel 
fogadja, otthonába viszi s neki mindenben segí-
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teni akar s első, máris jelentős i f júsági műveit 
egymás után leközli az Én Újságomban. 

Innen rohamosan felfelé ível Móra Ferenc pá-
lyá ja és ragyogóan bontakozik ki tehetsége is. 
Az egyetem elvégzése után egy évig mint segéd-
tanát- Felsőlövőn működik, majd 1902-ben Tö-
mörkény István a Szegedi Napló hoz szerződteti 
állandó munkatársnak. Meggyökeresedik Szege-
den. 1904-ben a Kultúrpalotába kerül könyvtáros-
nak, majd Tömörkény után a Szegedi Kultúr-
palota és Múzeum igazgatója és a Szegedi Napló 
főszerkesztője lesz. 

1922-től híre már országossá emelkedik s az 
irodalomtörténész, ha mérlegre teszi hátra-
hagyott munkáit, őt a magyar televényből ki-
nőtt Arany János, Tompa Mihály, Gárdonyi 
Géza és Tömörkény István jogutódjának érté-
keli. Aki élte a magyar nép életét és a népkölté-
szet minden szépségével, erejével és bájával meg-
énekelte a magyar sors minden örömét és szomo-
rúságát. 

I f júság i munkái egyetlen iskolai könyvtárból 
sem hiányozhatnak. Hiszen a Dióbél királyfi, a 
dramatizált Aranyszőrű bárány, a Rabember 
fiai, Kincskereső kis ködmön, a Mindenki János-
kája. és többi munkái is valósággal rongyosra 
olvasott könyvei a magyar iskoláknak. Hogyne, 
mikor a magyar falu s a magyar mesék jelleg-
zetes alakjaival, a Fütyü cigánnyal, a szegény 
öreg koldussal, az életrevaó kis á rva gyerekkel 
stb.-vel ismerkednek meg Móra írásaiból a ma-
gyar gyerekek. 

Felnőtteknek szóló könyvei közül megható a 
Könnyek könyve s már első regénye, a Festő 
halála is jelentékeny. Ének a búzamezőkről c. 
regénye pedig a magyar föld és a magyar föld-
míves apotheózise. Egyetemi disszertációnak ké-
szült, tiszteletbeli doktorságot érdemelt hattyú-
dala: a hanyatló Róma és az ébredő keresztény-
ség szembenállását tárgyaló Arany koporsó. 

A magyar tanítóságra vár az a feladat, hogy 
gazdag irodalmi hagyatékából mindent, ami a 
magyar gyermek lelkének fejlesztésére szolgál-
hat, bevigyen a magyar iskolába. 

Idő előtt, képességei teljességében, halálos be-
tegség vitte el. A lélek erős maradt, de a test fel-
adta a harcot. Sí r jánál álljunk meg mi is egy 
pillanatra 9 zárjuk lelkünkbe örökre a magyar 
mezők elnémult énekesének nemes emlékét. 

Miniszteri elismerés. A kultuszminiszter el-
ismerő kitüntetésben részesítette Magyar László 
alsóberecki igazgatótanítót azért a példaadó, 
hazafias munkájáért , hogy a vezetése alatt álló 
leventeegyesülettel s a leventék áldozatos mun-
kájával szép Levente Otthont és Népházat épít-
tetet t s ezzel a magyar alkotóerő gyönyörű pél-
dá já t adta a mai súlyos gazdasági viszonyok 
között is. A miniszteri elismerést Petreczky 
Jenő, Zemplén vármegye kir. tanfelügyelője 
nyúj to t ta át meleghangú elismerő szavakkal. 
Ugyanekkor a sátoral jaújhelyi j á rás i testneve-
lési vezetőség az Országos Testnevelési Tanács 
elismerő levelét adta át az ünnepeltnek. Az ün-
nepség január 28-án, népművelődési előadás ke-
retében, a község csaknem összes lakosainak 
jelenlétében értékes műsor keretében folyt le. 

Napirend a rádió műsorában. A győrnádorvá-
rosi „Szent Imre herceg" m. kir. áll. el. nép-
iskola tanítótestülete megkereste a Stúdió igaz-
gatóságát, hogy a „Napirend"-et (Miről neve-
zetes a holnapi nap? közléseket) olyan időben 
is közöljék, mikor a tanulók is hallják. Neve-
zett iskola ezideig- is a felsőbb osztályban szá-
monkérte a tanulóktól a hallottakat. Hisz ezek 
nemcsak ismeretterjesztők, hanem nevelési 
szempontból is igen hasznosak. A rádió igazga-
tósága foglalkozott az iskola tantestületének 
indítványával és a javaslatot oly értelemben 
valósította meg, hogy január 29-től a reggeli 
tornát követő gramofónhangverseny után meg-
ismétli az azelőtt este elhangzott napirendet. 
Minthogy ez reggel negyednyolckor történik, 
tehát a gyerekek jórésze még otthon van és 
hallgathatják a rádiót. 

Székelyné Solyinos Bea TESz-kitüntetése. Szé-
kelyné Solymos Bea írónőt, az elszakított terü-
letek nőszövetségének elnökét évi nagygyűlésük 
alkalmából a TESz jubileumi érdemkeresztjé-
vel tüntették ki, melyet a TESz vezetősége ün-
nepélyes keretek közt adott át az ünnepeltnek. 

A Kisfaludy Társaság új tagjai. Szokatlanul 
nagy érdeklődés kísérte a Kisfahidy-Társaság 
ezidei tagválasztását. A fényes múltú irodalmi 
társaság, mely irodalomtörténetünk utolsó szá-
zadában oly jelentős tekintélyre emelkedett, 
ezidén négy ú j tagot választott, még pedig hár-
mat írói, egyet pedig költői helyre. Az írói 
helyeket t i tkos szavazás ú t j án dr. Komis 
Gyulával, dr. Hehler Antallal és dr. Rédey 
Tivadarral töltötték be, akik mind a hárman 
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mindjárt az első szavazásnál megkapták az 
abszolút többséget. A költői helyre Harsányt 
Zsoltot abszolút többséggel választották meg. 

Kmetykó János testnevelési vezérkönyvének 
engedélyezése. A vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter Kmetykó János : Testnevelési Vezér-
könyv. A népiskola teljes anyaga havi feldol-
gozásban c. vezérkönyvet tanítóképző-intézetek 
számára segédkönyvül, tanítók számára pedig 
vezérkönyvül engedélyezte. (A könyv ára 4 P, 
postaköltség: 20 fillér.) 

A népművelési tanfolyamok szorgalmi ideje. Az 
iskolánkívüli népművelés tanfolyamainál gyak-
ran megesik, hogy a legóvatosabb előkészítés 
után is többet kell közülök tanév köz'ben meg-
szüntetni. A megszüntetés oka különböző lehet: 
járványos betegségek, a tanfolyami hallgatók 
munkába szegődése stb., de a leggyakoribb eset 
mégis az, hogy a hallgatók az órákról lassan-
kint, érdeklődés hiánya miatt, elmaradoznak és 
a tanfolyTami létszám ennek folytán annyira 
alászáll, hogy az egész tanfolyamot végre is 
abba kell hagyni. Az ilyen eseteknek rendsze-
rint az az oka, hogy a tanév elején a tanfolyam 
megszervezése nem történt elég körültekintés-
sel, pl. a tanfolyami ismereteket nem a helyi 
szükségnek megfelelőleg válogatták ki, vagy 
a tanfolyam tanterve nem elég egységes és 
nem elég érdekes, a tanfolyam beosztása és 
ideje a hallgatókra nézve terhes, vagy pedig 
az előadók személye s általában a tanfolyam 
vezetése nem megfelelő. A jól megszervezett 
tanfolyamok r i tkán szűnnek meg. Örömmel ál-
lapíthatjuk meg, hogy a folyó iskolai évben 
eddig feltűnően kevés tanfolyamnak a megszű-
néséről érkezett jelentés, ami már nem is a 
megszervezésnek, hanem talán inkább annak 
a körülménynek tulajdonítható, hogy a meg-
élhetési viszonyok egyre jobban késztetik a fel-
nőtteket tudásuk gyarapí tására és rendszeressé 
tételére. Baranya megyében ez évben egyetlen 
népművelési tanfolyam sem szűnt meg, csupán 
egy kézimunkatanfolyamot kellett szünetel-
tetni; ezt is azért, mert a tanfolyamvezető ta-
nítónő időközben megbetegedett. 

A tiszazugi községek kultúrája. Az Orvos Szövetség 
január 15-i számában érdekes cikk jelent meg Orsós 
I. Imre dr. debreceni közkórházi főorvos tollából. 
A cikk a tiszazugi arzénmérgezések erkölcsi okaival 
is foglalkozik és megállapítja, hogy azt a mély siily-
lyedést, amely ezeknek a községeknek életét az 
arzéngyilkosságok borzalmaiban mutatta be, a kultu-
rális elhagyatottság, a vallási és emberszereteti ér-
zéseknek szinte teljes kiveszése okozta. Az egyke és 
az alkoholizmus voltak olt a divatos életformák s 
ezekkel kapcsolatban nagyfokú volt az általános er-
kölcstelenség. Templomba nem jártak az emberek, 
pedig például Nagyréven már 1X30 óta van templom, 
az iskola pedig 1750 táján létesült. A társadalmi élet, 
amelyben a tanítók is, akarva, nem akarva, részt-
vettek, kocsmázásból és kártyázásból állott s erre 
a célra akárhányszor az iskolát is felhasználták. Ál-
talános volt a dologkerülés; háziipar ma sincs, az 
asszonyok a mezei munkában sem vesznek részt. 

Orsós főorvos cikke kétségtelenül igaz és tárgyi-
lagos helyzetképet ad, ám egyben rámutat az elmu-
lasztott feladatokra is, amelyek a falvak vezetőit ter-
helik. Üjabban a tiszazugi községek nagy részében 
már megindult az erkölcsi tisztogatás munkája , a 
templom s az iskola is elfoglalják méltó helyüket és 
teljesítik hivatásukat. Az iskolánkívüli népművelés 
szintén megindult és rendszeresen foglalkozik a fel-
nőtt lakosság oktatásával. 

A jó példa vonzó ereje. A szabolcsmegyei Nagy-
lónyán az első lugas szőlőtőkéjét Várady Kálmán 
igazgató-tanító ültette el. Azóta a lugas-szőlő az egész 
faluban elterjedt és nemcsak szép, de hasznos díszt 
is ad a házak tornácának. 

Figyelemreméltó esetek Vas vármegye népművelésé-
ben. Az iskolánkívüli népművelés tanfolyamait a 
február—márciusi hónapokban már sok helyütt be-
fejezik és befejezésül záróünnepélyeket szoktak tar-
tani. Ily záróiinnepélyeket, amelyeket tulajdonképen 
a községek népművelési beszámolóinak kell tekin-
teni, már most februárban is több községben rendez-
lek Vas vármegye területén. Ezek közül megemléke-
zünk néhányról részben azért, hogy a helyi népmü-
velődési vezetők érdemes munkáját megemlíthessük, 
részben pedig azért, hogy néhány község példáján 
keresztül feltüntethessük az egész vármegye nép-
művelésének jellegét. 

O lad községben, amelynek mindössze 5)00 lakosa 
van s ahol a helyi áldozatkészség nemrégiben kultúr-
házat hozott létre, ez évben három tanfolyamot tar-
tottak: varrótanfolyamot Nagy Erzsébet tanárnő ve-
zetésével, otthongondozási tanfolyamot Révfy An-
talné vezetésével és jellemképző tanfolyamot, amelyet 
Révfy Antal szervezett és vezetett. Belekapcsolódott 
itt az iskolánkívüli népművelésbe a helyi leánykör 
és az ifjúsági egyesület is. A falu népe a népművelési 
estéket nagy szeretettel látogatta, a népművelést el-
látó tanítókról pedig az esperes-plébános, Mezgár 
József, aki a záróünnepen a beszámoló-beszédet tar-
totta, kijelentette, hogy „Valóságos istenáldás, hogy 
ez a munkás tanítói gárda került a falunkba." 

Ják községben, amelynek 2000 belterületi lakosa 
van, szintén három tanfolyamot tartottak, mégpedig: 
elsősegélynyujtási, gyümölcstermesztési és otthon-
gondozási tanfolyamot. A tanfolyamokat, amelyek 
ünnepélyes bezárásán a Szent Imre dalkör szerepelt, 
Szépné Kocsis Ilona tanítónő vezette. 

Acsádon gyümölcstermesztési tanfolyam volt s azt 
nem is záró-ünnepéllyel, hanem vizsgával fejezték be, 
amelyet a hallgatók maguk kívántak, mert tanúságot 
akartak tenni a gyümölcsészetben szerzett jártassá-
gukról a Vármegyei Gazdasági Egyesület kiküldöttje 
előtt. A tanfolyamot Ábrahám Gyula tanító vezette. 
Egyházashollóson gazdasági tanfolyamot is tartottak, 
Gsomor Barna gazdasági felügyelő irányításával. 
Külön említést érdemel, hogy a tanfolyam hallgatói 
elhatározták, hogy megalakítják a gyümölcstermesz-
tési szövetkezetet. Acsád kisközségnek 805 lakosa van. 

Hidashollóson méhészeti tanfolyam volt, amelyet 
Bázler Béla méhészeti felügyelő vezetett. A tanfolyam 
helyi értékelésére nézve jellemző, hogy a hallgatók 
száma időközben nemcsak nem fogyott, hanem emel-
kedett, amit kivételes jelenségnek kell tekinteni. 
Ugyanott, illetőleg a Hidashollóssal összefüggő 
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Hidashollós ós Egyházashollós együtt mindössze 700 
lelket számlál. 

Vépen főzőtanfolyamot tartott dr. Martin Lajosné 
A tanfolyam műkedvelői előadással zárult, amelyen 
megjelentek Palkó János egyházmegyei főtanfel-
ügyelő, továbbá a törvényhatósági népművelési bizott-
ság fötisztesei, a helyi közigazgatás vezetői és a falu 
földesura, gróf Erdődy Sándor családjával egyiitl. 

Ivemeneskápolnán és Vásárosmiskén a népművelési 
Dalosegyüttes dalosdélutánt rendezett. A népművelési 
Dalosegyüttes Vas vármegye több községét bejárta, 
mindenütt magyar dalokat énekel és ezzel a magyar 
zene tiszteletét és szeretetét közvetlenül terjeszti a 
lakosság között. 

Ez a néhány népművelési eset már képet nyúj that 
Vas vármegye élénk népművelési életéről, eltekintve 
attól, hogy az iskolánkívüli népművelés szempontjai 
e példákban kellőképen kifejezésre jutnak, mert nem-
csak gyakorlati, hanem erkölcsi tárgyúak is és alkal-
mazkodnak a helyi kulturális szükségletekhez. 

Meg kell említeni, hogy Vas vármegye e céltudatos 
népművelésének irányítói Horváth Kálmán dr., a Vár-
megye alispánja, továbbá Dezső Lipót kir. tanfel-
ügyelő és Plechl József népművelési titkár. 

Pályázat. A Pestvármegyei Általános Tanító-
egyesület a következő értekezés megírására pá-
lyázatot hirdet: Mit tehet a tanító a családi élet 
erkölcsi felemelése érdekében? Pá lyadí j : 100 P. 
Pályázati határidő: 1934 május hó 31. A pályá-
zók munkáikat, melyeknek terjedelme legalább 
8 gépelt ívoldal legyen, a szerző nevét rejtő 
jeligés levéllel együtt az egyesület elnöke cí-
mére küldjék be. Az elnök címe: Berkényi Ká-
roly állami népiskolai igazgató, Pestszenterzsé-
bet, Gyár-utcai iskola. A dí ja t csak pestmegyei 
tanítónak adják ki. 

Pályázat. A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt folyóirat 
szerkesztősége irodalmi pályázatot hirdet a csoport-
vezetők és írók részére az alábbi feltételek mellett. 
1. Színdarab-pályázat: Rövid, könnyen előadható ifjú-
sági színdarab, amely a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 
életéből veszi tárgyát és hatásosan kifejezésre jut-
tatja a mozgalom egészségvédelmi, társadalomsegítő 
vagy termelő munkára nevelő tevékenységét. Jutalom-
díj: Első díj : 100 pengő, második díj : 50 pengő. 
2. Elbeszélés-pályázat: Társadalmi irányú, rövid elbe-
szélés, amely az Ifjúsági Vöröskereszt tagjainak ön-
tudatos, hősies és győzelmes küzdelmét mintaképül 
állítja a magyar tanulóifjúság elé. Jutalomdíj: Első 
díj: 50 pengő, második díj: 25 pengő. 3. Költemény-
pályázat: Szavalásra vagy zenésítésre is alkalmas 
költemény (legalább 10 szakaszból állhat), amely a 
Vöröskereszt nemzetmentő munkáját és egyesületünk-
nek a magyarság megújhodásában való nagy szerepét 
művészi formában fejezi ki. Első díj: 30 pengő, má-
sodik dí j : 20 pengő. A pályázatokat jeligés levéllel 
Angyaliié Lőrinczy Erzsébet szerkesztő címére kell 
beküldeni. (Budapest, VIII., Baross-utca 15. I. em. 
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt.) Határidő: 1934 már-
cius 31. A beérkezett műveket az egyesület elnöksége 
állal kijelölt írókból, pedagógusok és vöröskereszte-
sckből álló bírálóbizottság vizsgálja át s az ered-
ményt 1934 június 1-én hirdeti ki. A pályadíjnyertes 
művi ket a szerkesztő leközli a Magyar Ifjúsági Vörös-
kereszt című folyóiratban. Az elismerésre érdemes 

munkák közül a legjobbak szintén megjelennek a 
folyóiratban s azok szerzői a szokásos tiszteletdíjat 
kapják. 

H I V A T A L O S R É S Z 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
29.059/1934. sz. rendelete az államilag gümőkór-
mentesnek nyilvánított tejnek az iskolák és 
intézetek részére való biztosítása tárgyában. 

I. 
Valamennyi tudományegyetemi klinikai bizott-
ságnak, valamennyi tudomány egy etemi gazda-
sági igazgatóság, illetve gazdasági hivatalnak, 
valamennyi bábaképző-intézet igazgató-tanárá-
nak, valamennyi tanker, kir. főigazgatónak, a 
budapesti és pécsi m. kir. középiskolai tanár-
képző-intézet elnökségének, valamennyi kir. tan-
felügyelőnek és a kecskeméti tanfelügyelői ki-
rendeltség vezetőségének, a tanító- és tanítónő-
képző-intézetek kir. főigazgatóságának, a felső 
kereskedelmi iskolák kir. főigazgatóságának, a 
felső kereskedelmi iskolai tanárképző-intézet 
igazgatóságának, az iparoktatási főigazgatóság-
nak, a budapesti és szegedi polgári iskolai kir. 
főigazgatóságnak, a szegedi polgári iskolai ta-
nárképző főiskola igazgatóságának, a gyógy-
pedagógiai intézetek és kisegítő iskolák orsz. 
szakfelügyelőségének, valamennyi közvetlen 
rendelkezés és vezetés alatt álló alsófokú és 

középfokú tanintézet igazgatóságának. 

Hivatali elődöm 540—5—159/1931. számú kör-
rendeletében rámutatot t azokra a nagyjelentő-
ségű érdekekre, melyeket a szarvasmarhák 
gümőkórjának i r tása nemcsak állategészség-
ügyi, hanem közegészségügyi szempontból is 
szolgál. A rendeletben hivatali elődöm felhívta 
Címed figyelmét arra, hogy a tej szükséglete 
beszerzésekor az ajánlat tevők közül azokat kell 
előnyben részesíteni, akiknek szarvasmarhaállo-
mányát a m. kir. földmívelésiigyi miniszter ú r 
gümőkórmentesnek nyilvánította. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter ú r egy 
tijabb át i ratában arról értesít, hogy a főható-
ságom alat t álló egyes intézmények még ma 
sem méltányolják eléggé annak nagy jelentő-
ségét, amely az államilag gümőkórmentesnek 
nyilvánított tehenészetekből származó tejnek a 
többi, nem ellenőrzött tejekkel izemben való 
előnyhen részesítésével a gümőkór elleni véde-
kezés szempontjából a közegészségügyre há-
ramlik. 

A földmívelésügyi m. kir. miniszter ú r át-
irata szerint az egyes intézmények literenként 
1—2 filléres felár miatt mellőzik az ilyen tehe-
nészetek a jánla tá t és az egészségügyi szempont-
ból nem aggálytalan, de olcsóbb tejre vonat-
kozó ajánlatot fogadják el. Ezzel az el járásuk-
kal nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a nem 
kis költséggel megindított és köz-, valamint 
állategészségügyi szempontból egyaránt nagy 
kihatással bíró azt az akciót, amely az ország 
szarvasmarhaállományában, különösen tehené-
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szetekben a gümőkórt a legcsekélyebbre k ívánja 
szorítani, meghiúsítsák. 

A gümőkórirtási eljárás az állatbirtokosokra 
is lényeges anyagi áldozatokat ró és ha ezen 
költségeket az állatbirtokos — a tej előnyösebb 
értékesítésében — meg nem talál ja , a gümőkór-
i r tás i eljárást abbahagyja, tekintet nélkül az 
eddig elért értékes eredményre. 

Mivel fontos közegészségügyi érdek fűződik 
ahhoz, hogy a tanulók (klinikákon és bába-
képző-intézetekben fekvő betegek) a gümőkóros 
t e j ú t ján való esetleges fertőzéssel szemben 
megvédessenek, felhívom Címet, hogy a Cím 
vezetése, illetve felügyelete a la t t álló iskola és 
intézet tej szükségletének beszerzésénél, továbbá 
a jövőben a tejszükséglet biztosítására szolgáló 
versenytárgyalások alkalmával az 540—5—159/ 
1931. sz. rendeletemben foglaltaknak érvényt 
szerezzen. 

II. 
Valamennyi főtiszt. Egyházi Főhatóságnak. 
A fenti rendeletemet azzal a kérelemmel van 

szerencsém a főtiszt. Egyházi Főhatóságnak 
nagybecsű tudomására hozni, hogy a bölcs fő-
hatósága alatt működő iskolákra és intézetekre 
nézve hasonló módon intézkedni méltóztassék. 

Budapest, 1934. évi január hó 25-én. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
1934. évi 237/eln. sz. rendelete a tényleges és 
nyugdíjas közszolgálati alkalmazottakat meg-
illető vasúti arcképes igazolványok érvényesí-
tési határidejének meghosszabbítása tárgyában. 

I. 
Valamennyi alárendelt hatóságnak, hivatalnak, 

intézetnek és intézménynek. 
A tényleges és nyugdíjas közszolgálati alkal-

mazottakat megillető s az 1933. évre kiadott, 
de a folyó évre meg nem hosszabbított arcképes 
igazolványok érvénytar tama a folyó évi j anuá r 
hó 31-ével megszűnik s azok e határidő u tán 
utazásra fel nem használhatók, — az igazolvá-
nyok 1934. évre való érvényesítésének határ-
ideje azonban folyó évi február hó 28-áig meg-
hosszabbíttatik, amely időpontig az igazolvá-
nyok érvényesítése egyszeres illeték, vagyis 
1 pengő befizetése mellett történik. 

II. 
A főtisztelendő Egyházi Főhatóságoknak. 
A tényleges és nyugdíjas közszolgálati alkal-

mazottakat megillető vasúti arcképes igazolvá-
nyok érvényesítési határidejének meghosszab-
bítása tárgyában kiadott rendeletemet szíves 
tudomás és további eljárás végett van szeren-
csém tisztelettel közölni. 

Budapest, 1934. évi január hó 27-én. 

Elismerés és köszönet. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter Baranya vármegye közönségének azon nagy-
lelkű és hazafias áldozatkészségéért, hogy ki-
váló nevelési és tanítási eredményt elért ba-
ranyavármegyei tanítók jutalmazására 1500 P- t 

adományozott, őszinte elismerését és köszönetét 
nyilvánította. 

Könyvajánlás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter 29.144/934. V. a. 1. sz. rendeletével Bobnla 
Ida dr. „A nő a XVIII . század magyar társa-
dalmában" című könyvét a középiskolák, ta-
nító (nő)képző-intézetek, felső kereskedelmi is-
kolák, polgári iskolák tanár i könyvtárai szá-
mára beszerzésre ajánlotta. A könyvet a Ma-
gyar Társadalomtudományi Társulat adta ki 
(Budapest, V, Bátliory-u. 12, I. 10) Budapesten, 
1933-ban. Alak ja negyed, ára 9 pengő. 

A ni. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter 29.380/934. V. a. 1. ü. o. számú rendeletével 
dr. Philipp Kálmán „Társalgási alapon szer-
kesztett ú j német nyelvtan" című könyvét 
a középiskolák, tanító (nő) képző-intézetek, felső 
kereskedelmi iskolák, polgári iskolák tanár i 
könyvtárai számára beszerzésre ajánlotta. — 
A könyv 1932-ben Heidelbergben jelent meg, 
kiadta Groos Gyula, Heidelberg'. Alakja negyed-
rét, ára 13 P 20 f. (Kapható a szerzőnél: Buda-
pest, I I I , Mókus-utca 18.) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter 29.426/934. V. a. 1. számú rendeletével dr. 
Mátéka Béla „Filléres budapesti kalauz" című 
könyvét a középiskolák, tanító(nő)képző-intéze-
tek, felső kereskedelmi iskolák, polgári iskolák 
tanári könyvtárai számára beszerzésre a ján-
lotta. A könyvet a szerző adta ki (Budapest, V, 
Deák Ferenc-u. 2), a lakja nyolcad, ára 90 fillér. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter 29.401/934. V. a. 1. ü. o. számú rendeletével 
dr. Tokay Lajos reálgimnáziumi tanár „Magyar-
ország kormányzata a Jagello-korban" című 
könyvét a középiskolák, tanító (nő) képző-intéze-
tek, felső kereskedelmi és polgári iskolák ta-
nári könyvtárai számára beszerzésre ajánlotta. 
A könyv a szerző kiadásában Békésen jelent 
meg, 1932-ben. Alakja nyolcad. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Pékár Gyula: Báró Eötvös József. — Papp Mária Erzsé-
bet: Nyelvi magyarázatok és helyesírás az írás-olvasás ta-
nításban. — Barcsay Károly: A tekintély elve a népisko-
lai nevelésben. — Dr. Takács Menyhért: Az erkölcs és a 
művészet. — Oszoly Jolán: Női kézimunka az otthon 
alapja. — Iskolánkíiüli népmüvelés. Felczán József: Ho-
gyan pusztulnak a régi népkönyvtári könyvek. — Gya-
korlati pedagógia. Antal Fülöp: Bajtárs. — Hazai és kül-
földi tanügyi lapokból. Növekedés és egészség. — A taní-
tásra való előkészületről. — Tudomány, irodalom, műré-
szét. Dr. Mátyás Géza: Dr. Révay József: Gömbös Gyula 
élete és politikája. — Külföldi irodalom. — Külfödi 
szemle. — Pedagógiai szeminárium. — Egyesületi élet. — 
Hírek. Eötvös emlékünnep. — Móra Ferenc t . — Hiva-

talos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LöRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egvetemi Nyomda Bpest, Múzeum-körút 6. 
A kiadásért felelős: CZAKÓ ELEMÉR. 
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KI A D Ó H I V A T A L I K Ö Z L E M É N Y E K 

N. N. Szeged. Bizony, Uram, ez nehéz kérdés. A gyer-
mekek testi fenyítése ma a legelevenebb kérdése a neve-
lőnek. Legközelebb részletesen ki fogunk térni a dolog 
megvitatására, addig ajánlhatjuk önnek Erdélyi Amália 
könyvét, amely behatóan foglalkozik e kérdés megvilá-
gításával. 

L. K. Hajdudorog. Teljesen egyéni. Általában az or-
vosok 8 óra pihenőt javasolnak, ami tanácsos még ab-
ban az esetben is, ha a gyermek ezt nem kívánja s szí-
vesebben tö'tené az esti órákat olvasással vagy játszás-
sal. A gyermek túlélénksége egy okkal több arra. hogy 
idejében lefektesssük, mert későbbi időben fogja meg-
adni az árát annak, hogy most nem pihent eleget. 

Több oldalról érkezett be érdeklődés hozzánk a Ma-
gyarság Néprajzát illetőleg. Nem felelünk külön-külön 
levélben, hanem összegezzük a válaszunkat a kiadóhiva-

M.eny asszonynak szerencse : 
Kovácsevics kelengye 1 

Meglepően olcsón, 

már 3 0 0 pengőér t 
szállítok egy komplett menyasszonyi kelen« 
gyét a tőlem megszokott kitűnő minőség« 
ben és gondos kivitelben. 

A z árnál i s n a g y o b b meglepetés : a m i n ő s é g ! 

E 300 pengős kelengyéről részletezéssel, 
valamint egyéni összeállításokkal, költség« 
vetéssel, mintákkal, szakértő és praktikus ta« 
nácsokkal a legnagyobb készséggel szolgálok 

Kovácsevics Milenkó 
IV. ketiilet, Petőfi Sándor-utca 3. szám. 

A mélyen tisztelt T a n í t ó U r a k r é s z é r e f o l y ó s z á m l a h i t e l ! 

tali közlemények között. A Magyarság Néprajzából nem-
csak nem célszerű egy kötetet megrendelni, de nem is 
adunk el külön egy kötetet. Egyrészt azért, mert a ve-
vőnek nem érdeke a csonka mű megszerzése, másrészt 
pedig azért, mert a sorozat többi kötetei hiányosan ma-
radnának nálunk. Azért adjuk tehát 4 pengős részlet-
fizetésre, hogy megerőltetés nélkül mindenki megrendel-
hesse mind a négy kötetet. Tanítónak nélkülözhetetlen a 
Magyarság Néprajza. 

P A L Y A Z A T O K 

PALYAZATI 

és magánhirdetraényeket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétküldhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY református egyháza pályá-
zatot hirdet a XXVII. számú férfitanítói álláson, segéd-
tanítóságra. Fizetés: a törvényes helyi javadalom és 
államsegély, lakás természetben vagy lakáspénz a pres-
bitérium határozata szerint. Kötelesség díjlevél szerint. 
Kellően felszerelt pályázati kérvények e hirdetmény 
megjelenésétől számított három héten belül alulírotthoz 
küldendők. A kérvényhez kántori oklevél is melléklendő, 
ha ez nem volna meg, a megválasztott tartozik azt két 
év alatt megszerezni. Tereh Gyula iskolaszéki elnök. (54) 

A DUNAPATAJI református egyház presbitériuma 
nyugdíjazás folytán megüresedett rendes, illetve segéd 
kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma: 91 
értékegység, államsegély, illetve államsegély összegével 
azonos községi segély, kétszobás lakás. Kötelessége: is-
kolaszák által kijelölt osztályok tanítása mellett teljes 
belmissziói tevékenység. (Énekkar, ifjúsági egyesület, va-
sárnapi iskola stb.) Pályázati határidő a hirdetés meg-
jelenésétől számított 21 nap. Iskolaszék által magánlevél-
ben kitűzött próbanapra költségmegtérítés nélküli meg-
jelenés kötelező. Pályázó kitűzött napon kívül való meg-
jelenése, valamint közbenjárók személyes- vagy levélbeli 
korteskedése kizáró ok. Kívánatos a tanítóképző öt év-
folyamának osztálybizonyítványa. Állás április elsején el-
foglalandó. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
69.870—1933. VI. számú rendelete szerint felszerelt fo-
lyamodványok Iskolaszék, Dunapataj címre küldendők. 
Okmányok visszaküldésére válaszbélyeg. (66) 

SIÓFOK római katholikus egyházközsége a meg-
üresedett kántorlanítói állásra pályázatot hirdet. Ja-
vadalom: három szoba, konyha, éléskamrából álló lakás, 
131!53/ieoo D-öl szántóföld, 600 pár után páronként 23 kg 
rozs és 30 fillér lélekpénz, a kegyúrtól 16 ürméter ha-
sábfa, melynek hazafuvarozását a javadalmas viseli, a 
politikai községtől 30 q széna váltsága folyó piaci ár 
szerint, 72 pengő borpénz, 420 pengő munkaváltság, 
stóla, összesen 164 értékegység. Kötelességek: az összes 
kántori teendők végzése, énekkar szervezése és vezetése, 
a rábízott osztály és továbbképző tankötelesek tanítása. 
Pályázati határidő március 6. Kántorpróba (egyházzenei 
szakértő bírálatával) március 8-án, délelőtt 10 órakor, 
utána vá'asztás. Utazási és költözködési költség nincs, 
válaszbélyeg csatolandó. Plébánia, Siófok. (67) 
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VAJSZLÓI tanítói állásra pályázók a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter úr 69.870—1933. VI. sz. rendeleté-
ben kívánt okmányokat csatolják kérvényeikhez. (63) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség n e m vállal fe le lősséget . 

CSEHÉLNE állami tanító, Pest mellé, anyagi ráfize-
téssel. Jusztin, Nyírbátor. (55) 

DALOK március 15-re és más ünnepélyekre 2 pengő. 
Ehrlich Antal, Nyíregyháza, Bocskay-u. 50. (38) 

ÁLLAMI tanító cserélne Nyíregyházától 11 km-re ' 
levő Hólaj községből, kilenctanerős iskolától Dunántúlra 
vagy Pest környékére, hasonló helyre. Posta, vasút hely-
ben. Levelek „Nyíregyháza mellett" jeligére a kiadó-
hivatalba küldendők. (53) 

CSEHÉLNÉK öttanerős római katholikus iskolától, 
hegyvidéki nagyközségből, vasútállomás helyben, fürdő-
hely közvetlen közeléből, egészséges, szép vidékről, csak 
férfi tanerővel, községihez vagy államihoz bárhova. Aján-
latot „E.őnyös csere" jeligére a kiadóba kérek. (56) 

Olvasóink figyelmébe ajánljuk az 

O P E R A Z O ' N G Ö R ß T E R M E T , 
hol tanítók ELŐLEG NÉLKÜL a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrendű Z O N G O R Á K A T , P1AN1NÓKAT. 

B u d a p e s t V l i , K l a u z á l . u t c a 3 5 . S3. 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható, speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium 
céget, Budapest II , Török-utca 8. (A budai Margit-híd-
főtől a második utca jobbra.) 

CSEHÉLNE kath. tanító, főikolás város közeléből, 
kántortanítóval vagy államival. Jelige: „Húsvétra". (5v) 

„DALOK az édesanyámról" (12 gyönyörű dal Anvák-
napjára, kétszólamra) még kapható: í-zabó Gyula kán-
tornál, Tiszaföldváron. Ára 1 pengő 20 fillér. (58) 

KÁNTORTANíTŐPÁlí cserélne, Tisza mellől, riégy-
tanerős vagy községi készpénzfizetéses iskolától bárhova. 
Állomás, orvos, gyógyszertár helyben. Levelek: Mihalkó 
Ferenc, Miskolc, Bornemissza-u. 15. (59) 

BUDAPESTTŐL 60 km-re, dunamenti nagyközségből, 
többtanerős állami iskolától cserélnék. Mellékjavadalom 
1000 pengő készpénzfizetéssel református kántorság. Le-
vélcím: Budapest VI, Csengery-utca 48, fogorvosi ren-
delő. (60) 

ALMA- és körtevadonc száza 
rogolaszi. (61) 

2 pengő. Lukács, Bod-

BARAKOVI7S J Á N O S 
müorgonaépf tö 
Rákospalota, Pázmány-út 72. 

Ú J R G O H Á T 
á t é p í t é s t , homlokzat i s í p o k a t , 
m i n d e n n e m ű javí tást a leg-

m é r s é k e l t e b b áron vá l lal 

Legolcsóbb bevásárlási forrás. 
[§jíjg=ffl$ Fizetési kedvezmény 

™ E H A L L , , 
ANDRÁSSYsÚT 15. SZÁM 

Az énektanításnál hasznos segédeszköznek bizonyult 
Kovács Dezső Népiskolai Dalgyűjteménye. Tartalma 
£6 maradandó becsű népdal, harmónium kísérettel. Le-
szállított áron, 3 pengő 50 fillérért kapható — a pénz 
előzetes beküldése esetén — Fischer Lajos könyvkeres-
kedőnél, Sárospatakon. (52) 

TISZAPARTON, földdel rendelkező, nagyobb város 
melletti tanyai, modern iskolából cserélne állami tanító, 
lehetőleg többtanerős állami iskolához. Városi előnyben. 
Levelek „Nyáron" jeligére kiadóba küldendők. (62) 

SZEGEDTANYAI, vasútmenti, egytanerős (szép la-
kás, nagy gyümölcsössel) iskolától cserélek szegedtanyai 
lakbéres államival. Vargáné, í-'zeged. Főposta. (64) 

CSEH ÉLEK 25 tanerős államitól egyetemi városba 
vagy környékére. Geiszler, Kunszentmárton. (65) 

GYÖNGYÖSHÖZ 4 kilométerre, állami iskolától, vál-
takozó tanítással, cserélnék hegyvidékre, természetbeni 
lakhatással. Némethné, Gyöngvösqroszi, Gyöngyös. (73) 

INGYEN helyettesít, római katholikus, fiatal, nőt-
len, okleveles kántortanító nyugdíjba készülő kartársat. 
Holtzer Béla, Békés. (74) 

„KÉT magyar gyermek álma" c., hazafias ünnepélyekre 
alkalmas egyfelvonásos irredenta jelenet, kapható 80 fil-
lérért Sánt-ha Jánosáénál, Kevermes, Csanád vm. (71) 

MÁSODIK lakbérosztályú városból cserél tanítópár 
harmadik lakbérosztályú városba. Kaposvár, Csokonai-
köz 2. (70) 

MELYIK állami tanítóházaspár cserélne Budapest— 
Tapolca vasútvonal mentéről í'arudra. Levélben bőveb-
bet Sárhegyi. (69) 

CSERÉLNÉK 30 tanít ós városból, fővonalon, egye-
temi várostól 30 percnyire. Államitól államihoz, kisebb 
helyre. ,,Ref. férfi" jeligére a kiadóhivatalba. (68) 

CSERÉLÜNK Miskolc közeléből, református II. és 
I I I . tanítók. Két, külön helyre is. Államsegély 90%. 
Tanítópár előnyben. í-arkadi, Kisgyőr, u. p. Harsány. (72) 

MÉHÉSZETI eszközökről árjegyzék ingyen. Méh, Arany 
János-utca l/e. 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANINÖT, HARMÓ 
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII, Be-
zerédv-utca 10, I, 9 vásárolhatnak, Mendölnél. 

K I F É N Y E S E D E T T 
ruháit egy évi jót. A * ü \ | 7 C O T I S Z T Í T Ó 
állással fénytelenül i V l I N V j T v f V Vidékre is szállít. 

B U D A P E S T II, Z S I G M O N D s U T C A 18. S Z Á M . 
T e l e f o n : 520—42. 
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Rieger Ottó orgonagyár 
Budapest X, Szigligeti=utca 29. 
(Rákosfalva.) Telefonszám: 96—3—45. 

Új orgonákat, 
homlokzatsípok készítését, min« 
dennemű orgonajavításokat mér-
sékelt áron, szakszerűen elvállal. 

D Ö R E N H E N R I K ES T A R S A 
iskolabútor-gyára. BpestVI, Dévényi.út 20 .22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása Vasáliványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból 

Telefon go-7-67 Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve. 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
L U K Á C S BÚTOR Á R U H Á Z 

Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek. 
Budapest VII, Dohány utca 30. Telefon : 4 1 - 9 - 0 4 . 

Magyarság Néprajza ősi kincset kutat, 
Magyarabb magyarnak készíti az utat. 

M agyarság Néprajza, magyar lelki élet, 
Magyar reménységünk ettől újra éled. 

VEZÉRKÖNYV 
RÉSZLETFIZETÉSRE! 

A m. kir. vallás« és közoktatásügyi 
miniszter megbízásából kiadott 

NÉPISKOLAI 
EGYSÉGES 
VEZÉRKÖNYVEK 

részletfizetésre is megszerezhetők. 
Legalább 20 pengőt kitevő rendelés 
esetén a megrendelő 10 havi ked* 
vezményes részletfizetésben részesül. 

A sorozat eddig megjelent kötetei: 

1. Molnár Oszkár: A tanítási mód- P 
szer történeti fejlődése. Quint Jó-
zsef előszavával 3-— 

2. Fodor Ferenc: A magyar elemi 
népiskolai földrajzi oktatás 4-— 

3. Quint—Stelly—Stolmár: A termé-
szeti és gazdasági ismeretek ta-
nítása a III—IV. oszt 6-40 

4. Quint—Drozdy: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok az I. osztályban.. 920 

5. Háros—Körösi: A magyar fogal-
mazás vezérkönyve 4-40 

7. Berwaldszky—Tscheik: A rajzok-
tatás vezérkönyve. Drozdy Gyula 
előszavával 16-— 

8. Drozdy Gyula: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a III . osztályban 10-— 

9. Drozdy Gyula: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a IV. osztályban 8-— 

10. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a II. oszt. 3-20 

11. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a III. oszt. 4-50 

K I R Á L Y I M A G Y A R E G Y E T E M I N Y O M D A 
B U D A P E S T \ III, M Ú Z E U M A K O R Ú T 6. S Z Á M 
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A kisebbségi elemi népiskolai német» 
nyelvű tankönyvek 
evangélikus változatainak 
kiszolgáltatása jan. 6-tól kezdődően a 

K I R Á L Y I M A G Y A R 
EGYETEMI N Y O M D A 

kiadóhivatalában történik. 

SKérjük 
mindazon evangélikus iskolák Igaz» 
gatóságait, amelyek közvetlen rende» 
lésre jogosultak, hogy nb. megrende» 
léseiket ezentúl a kisebbségi elemi 
népiskolai tankönyvek evang. váltó» 
zatú kiadásaira is közvetlenül a 

KIR. M A G Y . E G Y E T E M I N Y O M D A 
kiadóhivatalához szíveskedjenek be» 
küldeni, ahol a könyvet a kultusz» 
minisztérium által megállapított ár» 
kedvezménnyel szolgáltatják ki. 

MAGYARORSZÁG FÖLDRAJZA 
nemcsak a tudomány, de az irredentizmus 
és a magyar érzés fejlesztésének legjobb 
eszköze. 

E célra, mint iskolai segédkönyv, a legalkalmasabb 

F O D O R F E R E N C : 

MAGYAR FÖLD, 
MAGYAR NÉP, 
MAGYAR SORS 

című műve, mely 84 oldalon, számos illusztráció 
kíséretében, döbbenetes erővel szemlélteti a trianoni 
országcsonkítást. Ez a ,,földrajz" kell, hogy minden 
felnövő magyar vérévé váljék 1 

A könyvecske leszállított bolti ára 80 fillér. 

Iskolák, közvetlen tömeges rendelésnél, 
árengedményt élveznek. A tanítói kar 
számára mutatványpéldánnyal készséggel 
szolgálunk. 

K. M. EGYETEMI NYOMDA 

Megjelent! 5 Z A K A L Y D E Z S Ő igazgató-tanító 

MAGYAR AKARAT 
című könyve, mely eredeti hazafias szavaló kórusokat, külön» 
féle alkalmakkor szavalható verseket .és dalokat tartalmaz. 

ÁRA: 2-20 P E N G Ő . , 
Szakály Dezső könyve az első ezirányú munka a magyar irodalom» 
ban. Ügy a fővárosi, mint a vidéki lapok a legnagyobb elismeréssel 
nyilatkoznak róla. A tömegszuggesztió erejével építi az utat a ma» 
gyar feltámadás felé, a hazaszeretet és az irredenta érzés fejlesztésé» 
nek legjobb eszköze. A könyvet a szerző ajánlja mindenkinek, aki a 
magyar feltámadást hiszi és akarja. 

A könyvet ízléses kiállításban a Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 
állította elő. 

A megrendelések a vételár előzetes beküldése mellett a 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomdához küldendők 
(Postacsekkszámla: 37.473). 
Húsz példány megrendelése esetén 2 0 % árengedmény. 
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MEGJELENT A M A G Y A R N É P É L E T B I B L I Á J A A 

MAGYARSÁG N É P R A J Z A 
Bemutatja a magyar népi műveltség egészét, fényt 
derít a magyar sorsot alakító tényezők legelevenebb» 
jére, de egyben legtitokzatosabbjára. Lapjain szín* 
pompás képek sokasága virít fel, népi viseleteink 
tarkasága, népi mesterkedések, népi ételek * italok 
íze=szaga. 
Hazavezet bennünket , megismertet és megbékéltet 
önmagunkkal, fölemel, lelkileg felfrissít, megerősít. 
A tanárság hivatása átörökíteni a mult értékeit a 
jövő nemzedékre. Ebből a könyvből a tanár tele 
marokkal szórhat kincseket az ifjúságnak. 

ÁRA NÉGY KÖTETBEN 80 P 
félbőrkötésben, kötetenként kb. 400 oldal, több« 
ezer illusztráció. Megrendelhető kedvező részlet« 
fizetésre is. 

K . M . E G Y E T E M I N Y O M D A 
B U D A P E S T VIII, M Ú Z E U M ' R Ö R Ü T 6. 

MOTÁLÁS, a fonálnak a gombolyitóról korpába 
való eltevése. (S zurdokpüspöki, Heves m.) 

( Bátky: Mesterkedés.) 

NÉMETH ANTAL: 

AZ EMBER TRAGÉDIÁJA SZÍNPADON 
c. most megjelent könyve betűkbe örökíti a Nemzeti 
Színház deszkáin immár ö t s z á z s z o r elhangzott 
„Tragédia" ötvenéves mozgalmas színpadi történetét. 
Az előadások díszleteinek műnyomó papíron készült 
gyönyörű képei a magyar színpadi művészet magas 
színvonalának egyik legszebb bizonyságává avatják 
ezt a könyvet, melynek ott a helye minden magyar 

kultúrintézmény könyvtárában. 
Bolti ára: 4 80 P. 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
Budapest VIII, Múzeum-.körút 6. 

KORRAJZ ÉS TÖRTÉNELEM, 
de vetekszik a legizgalmasabb bűnügyi regénnyel: 

A TISZAESZLÁRI PER 
A „ n a g y pe r " v i z s g á l ó b í r ó j á n a k , 

Bary Józsefnek emlékirata. 
612 OLDAL. ARA FŰZVE 15 P. 

Megrendelhető havi részletre is a főbizományosnál. 
KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST VIII, MÚZEUM*KÖRÚT 6. SZ. 

• ANNO D5M1N1 Kit • 
I K̂ rájllSÍTlNIÁN BÍBOROS «»'.»•>'•• f «DNllRZ RÓSEBT ÁI*rs>!.tSMK • «WPHA tekenc rdeovctofism W 0J.I1PÖCZ JENŐ POUJAJWEST® 1 HKwzn. JENŐ HÉóvum T««1®?̂  ««« LAJm MYHAZKSWfcW B̂ W"*' mwvn 0.« ^«SS , ífWStóíwáijÉéőu kesxMWK?; 

Harangi 
felszerelés 

Harangláb» 
gyár 

Magyar« 
ország 
arany« 
koszorús 
mestere 

BUDAPEST 
VI, Frangepán 

utca 77. 
Telefon: 

91-5-53 

S Z L E Z Á K L Á S Z L Ó HARANG* ES  
ÉRCÖNTÖDE 

(BudapesUbelvárosi föplébánia*tcmplom részére készített 2400 kg°os 
,,Polgármester-harangi(, melyet 1928 november 25=én szentelt fel 

dr. Serédi Jusztinián bíbornok hercegprímás úr.) 

A budapesti Baz i l i ka 7 9 4 5 kg-os új harangja gyáramban készül t . 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, az 1921. és 1923. 
évi vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézmű* 
ipari tárlaton kormánydíszoklevéllel, az 1927. és 1928. évi budapesti, 
székesfehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon nigy arany« 
éremmel, az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — 

Számos egyházi elismerőlevél / 
Költségvetéssel díjmentesen szolgál 1 Előnyös fizetési feltételek 1 
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Harmóniumot , z o n g o r á i , hangszert 
ne vásárol jon, amíg nem lá t ta árjegy:ékemet. 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

REMÉNYINÉL Ä i Ä 
A Zeneművészeti Főiskola szállítója. 

K é r j e l e g ú j a b b 3 2 . s z . á r j e g y z é k e m e t . 

M Ó R A F E R E N C 
maga mondta mindig, hogy 
l e g k e d v e s e b b k ö n y v e a 

GEORGICON 
Á R A K Ö T V E 4 P E N G Ő 

K Ö N Y V B A R Á T O K 

Ph < 

o 

a 
o 
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PQ 
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Dh 
c ̂ 

o 
< 

A 
MAGYAR 

KÖNYVBARÁTOK 
A M A G Y A R K U L T Ú R Á T ; 
M A G Y A R M U L T ÉS JELEN 
É R T É K E I T S Z O L G Á L J Á K . • 

A Magyar Könyvbarátok 
közé tartozni minden kultúrembernek 
örömet o k o z : az áldozat igen kicsi, 
az ellenszolgáltatás pedig felbecsülhet 

tetlen értékű. 
• 

A több részletben fizethető évi 20 P 
előfizetőstagdíj ellenében évente négy 
változatos tartalmú nagyértékű, ízléses 
kiállítású munkát és az irodalmi eses 

ményekről tájékoztatást nyújtó 
b l A R I U M O T , a 

Könyvbarátok Közlönyét 
kapja az előfizető. 

• 

Évi 10 pengő e l ő f i z e t é s é r t pedig a 

Könyvbarátok Kis Könyveit, 
amelyeknek bolti ára 
darabonként P 3 80 

• 

K A P H A T Ó : 

K I R Á L Y I M A G Y A R 
E G Y E T E M I N Y O M D A 
B U D A P E S T , MÚZIiUMíKÖRÚT 6. 

H o x y H V S A A N O 

H A Z A I E R E D E T Ű 
szemléltető képek ma alig kaphatók. Az 

EGYETEMI NYOMDA 
az iskolák segítségére siet, midőn lénye* 
gesen leszállított áron bocsátja az iskolák 

rendelkezésére a Balog RudolMéle 

SZEMLÉLTETŐ 
MÜLAPOK 

sorozatát: 

1. Buda-pest. Halászbástya. — 2. Budapest, 
Vajdahuny ad vára. — 3. Rudolf-rakpart. 
— í. Budapest, a királyi vár. — 5. Buda-
pest, Országház. — 6. Budapest, Kossuth-
mauzoleum belseje. — 7. Budapest, lánc-
hídi oroszlán a Halászbástyával. — 8. Ma-
gyar viselet Pécs mellett. — 9. Mező-
kövesdi kislány. — 10. Öreg matyó kis-
lánnyal. — 11. Búzaszentelés. — 12. Árva 
vára. — 13. A kassai dóm. — 14. Pannon-
halma, apátsági templom belseje. — 15. 
Sopron, Szentháromság-szobor a városház 
tornyával. — 16. Pécs, a székesegyház bel-
seje. — 17. Pécs, a székesegyház. — 18. 
Kosok a Hortobágyon. — 19. Tanya a 
Hortobágyon. — 20. Vihar a Hortobágyon. 
— 21. Hortobágyi ménes. — 22. Szénahor-
dás a Hortobágyon. — 23. Bikák a Hor-
tobágyon. — 2í. Birkák a Hortobágyon. — 
25. Vaddisznók a sümegi erdőben. •— 26. 
Nyári jászol. — 27. A béka. — 28. Hévízi 
lótuszok. — 29. Aggteleki cseppkőbarlang. 
— 30. Dobsinai jégbarlang. — 31. Vitorlás-
verseny a Balatonon. — 32. Balatonfüred. 
Vitorlások. — 33. II. Rákóczi Ferenc (Má-
nyoki festménye az Orsz. M. Szépművé-
szeti Múzeumban. — 3Í. Noé bárkája 
(Brughel festménye az Orsz M. Szép-
művészeti Múzeumban). — 35. Madonna 
a gyermekkel és szentekkel (Luini fest-
ménye az Orsz. M. Szépművészeti Mú-

zeumban. 

D Í S Z E A Z I S K O L Á N A K , EGY* 
B E N P E D A G Ó G I A I ÉRTÉK IS. 

A 35 műlap eddigi 
ára volt 122"50 P. 
A leszállított új ár: 

A rendeléseket a beérkezés sorrendjében 
intézzük el. 

K. M. EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST VIII, M.ÚZEUM*KÖRÚT 6. SZÁM 

42 P 
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K Ö N Y V B A R Á T O K KIS K Ö N Y V E I 
nemcsak az ifjúságé, hanem a lélekben i f jú felnőtteké! 

E D D I G M E G J E L E N T K Ö T E T E K : Szentgyörgyi Sándor: Vihar Buda felett 
Velősy Elek: Miska Tamás István : Szegedi pedellus 
Tamás István: Szabadkai diákok Szondy György: Testvérke Naplója 
Hankó Béla: Vizén es vízparton Húsvétra jelenik meg: Lambrecht Kálmán: Herman Ottó élete. 

A kitűnő fiatal író ifjúsági regényében igaz történetek gyöngyszemeit fűzi fel láncra. 
Szívből fakadó vidámság és mélyről jövő könnyes líra a könyv legnagyobb értékei. 
Tamás István az ifjúsági irodalmat nem úgy értelmezi, hogy az nívóleszállítást jelent. Ismeri 
a fiatalság lelkét s úgy ír róluk, hogy ezt a lelket szinte kivetíti. Minden sora szóra* 
koztató, minden ötlete pompás, a fordulatok szinte vágtatva követik egymást. Közvet* 
lenség és amellett nagy belső írói önfegyelem roppant vonzóvá teszik a »Szabadkai 
diákok« pompás históriáját. Ára kötetenként 3 P 80 fill. Előfizetés évi 4 kötetre 10 P. 

K. M. Egyetemi Nyomda Könyvesboltja, IV Kossuth Lajos=u. 18 
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közismert legjobb ORGONA-HARMÓNIUMOK 
ház-, dalárdák-, iskolák- és különösen templomoknak. 

Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmónium=raktár 

HÖRLNÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margifehídfőtől a második utca jobbra . 

Fizetéíkedvezmény. Sürgönycím : „Harmonhörl". Telefonszám: 51-6-52 

A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 

T a n s z e r * 
o s z t á l y a 

a legjobb minőségben, 

könnyített fizetési feltételek mellett szállít; 

Fizikai, kémiai, 

és növénytani 

felszerelést. 

Térképet, 

földgömböt, 

szemléltető* 

képet. Bármely 

taneszközt, 

Írószert stb., stb. 

Kívánatra készséggel ad részletes árajánlatot: 

a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 
Tanszerosztálya 

Hirdetéseket felvesz a 

KIADÓHIVATAL 
Budapest VIII, Múzeum=körút 6. 

T A N Í T Ó I ÉS 
I F J Ú S Á G I 

KÖNYVTÁRAK 
kiegészítését megköny= 
nyített feltételek mellett 

végzi az 

E G Y E T E M I 
K Ö N Y V E S B O L T 
Budapest IV, Kossuth Lajos=utca 18. sz. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz* 
térium megbízásából és rendeletére 

az elemi iskolák 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
h i v a t a l o s rendtartási, kezelési és 
számviteli 

nyomtat ványait 
llllllllilllllllllllllllllIIIIIIIIM 

előállítja és szállítja a 

Királyi Magyar 
Egyetemi Nyomda 
l!llllll!lll!llllllllllllll!!l!l!IIIilll 

Budapest VIII, Múzeum=körút 6. sz. 

Árjegyzéket kívánatra bérmentve küldünk. 

20,226. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeum<körút 6. (F.: Czakó Elemér.) 
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Néptanítók 
JÜR ÉS 

N É P M Ű V E L É S I TÁJ ÉKOZTATÓ 
C Z E R K E S Z T Ö S É G : B u d a p e s t , V., Hold-utca 16. (Magyar 
^ k i r á l y i vallás- és közoktatásügyi minisztér ium.) Telefon: 36-8-18. 

T ^ I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapes t , 
VI I I . ker . , Múzeum-körú t 6. szám. Gólyavár. Te lefon: 46-1-45. 

T ^ É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

T 7 L Ö F I Z E T É S egész évre 9*60 P , negyedévre 2*40 P . Egyes szám 
ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

820—4—106/1930. VII I . d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési díj az 
állami-, községi-, társulati-, magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés a kiat óhivatal címére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi N / o m d a 37,473. számú csekkszámlájára. 

T L T I R D E T É S hivatalos pályázat 
10fill., magánhirdetés 14 fillér 

szavanként. Üzleti h i rdetés : 1 oldal 
160 P . Va oldal 85 P , V« oldal 50 P, 
l / 8 oldal 30 P. A hirdetési díjak a 
kiadóhivatal címére előre fizetendők. 

A N E V E L Ő I GONDOLKODÁS ÚJABB 
ALAKULÁSA.* 

írta : dr. IMRE S Á N D O R . 

I. Mikor felnőtt emberek így, mint ahogyan 
mi most, azért találkoznak, hogy valamely' 
tá rgyra nézve egymástól vagy egyiküktől tá-
jékozódást szerezzenek, az együttlétei eredmé-
nyessége azon fordul meg: tudnak-e együtt-
gondolkodni. Ezért — ha kissé távoli kiindu-
lásnak látszik is — elmondom: miért szólok 
éppen a kitűzött tárgyról, milyen eljárást vá-
lasztottam feladatom teljesítésére és micsoda 
eredményét remélem a beszédemnek. 

1. Előadásom gondolatmenetébe a következő, 
mindnyájunk számára természetes megállapí-
tások vezetnek bele. A tanító munkája — vala-
mennyié, tehát mint tanítónak, az egyetemi ta-
nárnak a munkája is — gyakorlat i tevékeny-
ség, de csupán akkor lehet értékes, ha világosan 
látott cél i rányí t ja s tisztult gondolkodás állít 
minden részletet a nevelési cél szolgálatába. 
Mindenik iskolafajnak határozott, sajátos ren-
deltetése is van, de mindenik iskola munkája 
csak részlet a köznevelés roppant nagy, szerte-
ágazó területén, ezért a részleteknek az egyete-
mes, közös rendeltetés betöltése céljából szerve-
sen ki kell egymást egészíteniük. Nagyon sok 
aprólékos részletből áll az egyes tanítók min-
dennapi munkája is és mindenik részlet magá-
ban véve is fontos, de az iskolai munka igazi 
értékét csak akkor fejtheti ki, ha mindenik 
részlet meggondoltan illeszkedik a nevelés szám-
talan lépésének végnélküli sorozatába. Mind-
ezt az teszi lehetővé, ha tisztán lá t juk a nevelés 
igazi mivoltát; ha,, bár a ma divatos szóval 
„öncélú'-nak tekint jük a magunk iskoláját, azt 
is lát juk, hogy ezt a sajátos feladatot iskolánk-
nak a köznevelés szervezetében elfoglalt helye 
jelöli ki, ez a hely pedig a körülmények válto-
zásával módosul; ha azt is lá t juk, hogy a ma-
gunk szerény, korlátolt terjedelmű, egyéni te-
vékenységét is mennyire érintik a nevelésről, 
ennek feladatairól való felfogás változásai. 

* Hódmezővásárhelyen, 1934 február 1-én, a tanítói na-
pon tartott előadáB. 

A jó munkának ezeket a feltételeit így foglal-
hat juk össze: ahhoz, hogy a legegyszerűbbnek 
tetsző iskolai munkát is jól lehessen végez-
nünk, nevelői tudatosságra van szükségünk. 
Ezt a tudatosságot a nevelői gondolkodás te-
remti meg és ta r t ja ébren. 

Ez az éberség lényeges jellemvonása a ne-
velő lelkületének. Az élet körülményei folyto-
nosan változnak, tehát észre kell vennünk, hogy 
munkánk közvetlen feladatai is változnak. Lép-
ten-nyomon újabb követelmények és szempon-
tok jelentkeznek, a nevelésről újabb meg ú jabb 
nézeteket hallunk; ezeket, ha tudatosan kívá-
nunk dolgozni, a pályánkra készülés idején 
szerzett ismereteinkkel, személyes tapasztala-
tainkkal, önálló munkánk során kialakult véle-
ményünkkel ú j r a meg ú j r a össze kell vetnünk. 
Az a sokszor hangzó követelmény, hogy halad-
junk, mert különben elmaradunk, egészen ter-
mészetesen teljesül annak részéről, akinek gon-
dolkodása nevelői gondolkodás. Az ilyen ember 
mindig „a kor színvonalán" áll, azaz mindig 
nyílt szemmel jár ; ennek a nevelői gondolkodás 
mindig az éppen akkor legszükségesebb tenni-
valót sugal l ja és a legjobb mód megtalálásá-
ban is segíti. Engem is a magam ilyen gondol-
kodása vezetett arra, hogy most arról beszéljek, 
amit ma bármelyik iskolafajban dolgozó neve-
lőkre nézve a legszükségesebbnek tartok: éppen 
arról, miként alakult a nevelői gondolkodás a 
legutóbbi időben, miként illeszkednek egységbe 
a nevelésügy részletei. 

2. Az így kitűzött feladat megoldására több 
út kínálkozik. Sorra vehetném az egyes, e te-
kintetben ma legérdekesebb, legtöbb ú j a t mu-
tató országokat, kezdve pl. Amerikán s foly-
tatva Orosz-, Olasz- és Németországon; szálan-
ként lehetne felmutatnom az egyezéseket és el-
téréseket s egyenként jellemezhetném — mái-
amennyire látom — a nevelésügy ottani álla-
potát. Vagy pedig beszélhetnék nevezetes köny-
vekről és emberekről, különböző tudományos 
alapról induló, más-más életfelfogást érvénye-
sítő, közelebbi vagy távolabbi eszményeket 

mm mr 
S^'SO. 
rAj 7* rrr\Tjr 
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szolgáló irányokról és irányzatokról. Felmutat-
hatnám a neveléstudomány egyes ágait: me-
lyikben milyen átalakulás ment végbe, vagy 
mi van most is folyamatban; pl. magáról az 
iskolaszervezet új jáalakításáról vagy az okta-
tás módszerére vonatkozó sokféle törekvésről 
csakugyan sok lenne a mondanivaló. Bizonyo-
san sok érdekeset lehetne így meglátnunk, de 
csak vágtatva sikerülne rövid idő alatt bár-
melyik útnak is a végére ju tnunk s a végén 
úgy óreznők magáinkat, mint aki a sok fától nem 
tudta az erdőt meglátni: a részletek nem enged-
nék meg az alakulás i rányának világos fel-
ismerését. Ezért másféle eljárást választottam: 
nevek és könyvcímek nélkül, mások nézetei-
nek ismertetése helyett azt mutatom be, ho-
gyan áll előttem a nevelői gondolkodás leg-
újabb alakulásának eredménye, azaz miket lá-
tok a mai nevelői gondolkodás legfőbb jellem-
vonásainak. Amit mondok, tárgyias lesz, azaz 
nem magyarázok bele a megfigyelt jelenségek-
be semmit; de természetes, hogy az alap mégis 
csak az, amit magam megfigyeltem, az egységet 
csak olyannak mutathatom, amilyenné bennem 
kialakult. 

3. Ezzel már voltaképen azt is megmond-
tam, milyen hatását óhajtom ennek az előadá-
somnak. A nevelés személyes munka, szemé-
lyes meggondolást kíván. Minden nevelésügyi 
előadás csak egyet akarbat: a nevelés javí-
tását; a nevelés jóságának — az előbb mond-
tam — a nevelői tudatosság a feltétele, en-
nek a nevelői gondolkodás a forrása. Ezér t 
nem lehet itt egyéb a célom, mint tisztelt 
Pályatársaim nevelői gondolkodásának fej-
lesztése, nevelői tudatosságuk fokozása. És ez 
még akkor is bekövetkezik, ha nem akarom; 
akkor is, ha talán nem értenek majd velem 
egyet. Tapasztalt ember ugyanis a maga tapasz-
talataihoz mér mindent; így lesz ez most is: 
én elmondom, amit látok és gondolok, ehhez 
önkéntelenül hozzákapcsolja mindenki, amit 
ezzel egyezőt vagy ellenkezőt tapasztalt vagy 
gondolt s megélénkül az érdeklődése az ilymó-
don megértetté vagy kérdésessé vált jelenség 
iránt. Ennél többet nem is kívánok elérni, mert 
nem arra törekszem, hogy a magam nézeteit 
egyszerűen elfogadtassam, hanem hogy kiki 
maga nézzen szét, lásson meg észrevennivaló-
kat s induljon meg vagy erősödjék meg az a 
véleménye, hogy a magunk apró-cseprő nevelői 
élményei, iskolai esetei, az iskola közönségén 
és általában a környezetünkön tett észleteteink 
egyetemes folyamatnak a tünetei s a magunk 
gondolkodásának nem mindig tudatos, de néha 
világosan látott módosulása beletartozik a ne-
velői gondolkodás legújabb alakulásának me-
netébe. így nemcsak tájékozódás, hanem a 
munka személyességének határozottabb kiala-
kulása is lehet az eredmény: aki ugyanis neve-
lőnek érzi magát, az a maga munkájában igyek-
szik érvényesíteni mindent a növendékei javára . 

II . De hát mit értsünk a már többször is em-
lített nevelői gondolkodáson? Három alapvető 
vonást látok: ismereti, akarat i és érzületi elem 
egyaránt döntő benne. Ismereti elem: annak 

tudata, hogy az embert minden hatás a lakí t ja , 
ami csak éri. Ezt az alakulást az egyes embe-
rek és a közösség életében állandóan tapasztal-
juk s ezek a tények tudatossá teszik bennünk, 
hogy mások alakulásában nekünk is részünk 
van, még pedig néha úgy, hogy azt az alakítást 
magunk is akarjuk, de néha akkor is, ha 
egyáltalában nem akar juk. Azok közül, akik 
ezt felismerik, egyesekben kialakul a másokra 
való hatás szándéka is; ez az akarat i elem: 
arra törekszem, hogy tőlem csak olyan hatás 
érjen más embert, ami annak az általam óhaj-
tott fejlődését elősegíti; mivel pedig azt is fel-
ismertem, hogy az egyének alakulása a közös-
ségnek, a nemzetnek is alakítója, ez a szándé-
kom a közre is vonatkozik: a közösséget aka-
rom valamilyenné alakítani . Ez a szándék kü-
lönböző jellemű lehet: egyik ember törődik az-
zal is, hogy vájjon az ő szándékos hatása a ki-
fejlődést szolgálja-e, azaz javára válik-e egyén-
nek és közösségnek, tehát mélyen érzi ezért a 
felelősséget; a másikat az alakításban ilyen 
magasabb, nemesebb szempont nem vezeti. Az 
gondolkodik nevelői módon, akiben állandóan 
élénk a másokrahatás tuda ta és szándéka, s aki 
előtt ott áll az eszmény is, amely felé való 
haladást a másokrahatással elő aka r j a segí-
teni, aki világosan lá t ja a szükségleteket is, 
amelyek az ő hatásra törekvését megkívánják, 
amelyekhez alkalmazkodnia kell. A nevelői 
gondolkodásnak ez az eszményi (ideális) és 
gyakorlati (reális) vonása állandóan kiegészíti 
egymást. Ebből következik, hogy a nevelői gon-
dolkodásnak módosulnia kell mindig, amikor 
az emberi életről, emberi tulajdonságok értéké-
ről való vélemény módosul, amikor az élet 
szükségletei módosulnak és így az egyesekhez 
fűződő követelmények is átalakulnak. Mint-
hogy pedig a nevelői gondolkodásnak szükség-
képeni, állandó velejárója a hatásokért való 
felelősség érzése, mindaz, ami a nevelői gondol-
kodást módosítja, a nevelői lelkületnek ezt az 
erkölcsi mozzanatát is érinti . 

A kérdésünk tehát az: mindeme tekintetek-
ben milyen alakulást figyelhetünk meg a leg-
újabb időben1? 

I I I . Legújabb időn nem érthetünk i t t egy-két, 
közvetlenül mögöttünk levő évet, mer t ami 
ezekben történt, annak a gyökerei messzebbre 
nyúlnak. Természetes, hogy a „legújabb" kor-
szak a mi számunkra az újrarendezkedés ideje; 
de ezt a 15 évet senki sem értheti meg, aki nem 
tud belenézni az azelőtti, háborús és forradalmi 
évek eseményeibe és gondolatvilágába. Aki az-
tán ebben eligazodik, lehetetlen, hogy a fel-
ismert szálakat jóidéig ne kövesse visszafelé, 
legalább is a XIX. század végének ma már jól 
látott mozgalmáig. S amint e percben a leg-
újabb alakulást aka r juk jellemezni, valóban 
több évtizedes folyamatnak rendre határozot-
tabbá vált nyilvánulásaiból kell a jellemvoná-
sokat megállapítanunk. Világos, hogy részletes 
kifejtés helyett csak az összegezésre lehet szo-
rítkoznom, s ezt három pontban foglalom össze. 

1. A nevelői gondolkodás legújabb alakulását 
az jellemzi, hogy: a) a tar ta lma határozottabbá 
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lett : nevelésen csak a tudatos és tervszerű ala-
kítást ér t jük; b) a tárgya szélesebb körűvé let t : 
növendéknek nézünk mindenkit, aki ilyen ala-
kí tásra szorul; c) az így gondolkodók köre is 
ki ter jedt : nevelőnek tekintünk mindenkit, aki 
másokat rendszeresen alakítani törekszik és a 
hatásér t felelősséget érez. E három vonást nem 
talál juk meg kivétel nélkül mindenki gondol-
kodásában, még nagyhatású tudósokban sem 
mindig, de mégis azt kell mondanom, hogy a 
tisztulásnak ez az út ja . 

Ez az alakulás részint benső okokból történt, 
részint a közélet alakulása idézte elő. 

a) Mindnyájan, akik iskolai nevelést folyta-
tunk, bármelyik fokon is, t isztán látjuk, hogy a 
nevelés küzdelem a hivatásos nevelők és egyéb 
alakító hatások között. Ezt az örök jelenséget 
megfigyelve, elemezve, észre kellett venni a lé-
nyeges különbségeket az ember alakulásának 
öntudatlan mozgatói (pl. természeti viszonyok, 
lakás, játszótársak, hivatal társak stb.) és szán-
dékos irányítói (szülők, tanítók) között. Ebből 
lehetetlen ki nem fejlődnie annak a szükséglet-
nek, hogy a tudatos és tervszerű, felelősséggel 
végzett alakítást, művelést valami határozott 
névvel nevezzük s ezzel az alakítás másféle 
alakjai tól megkülönböztessük. Az emberiség 
történetében réges-régen végbement munkameg-
oszlás következtében ez a munka valóban meg 
is kapta a külön nevét, ez: a nevelés. Érvé-
nyesülésének nagyobb lehetőségeit remélhetjük 
attól, ha ezt a nevet csupán a tudatosan és terv-
szerűen, felelősséggel végzett emberalakításra, 
a művelésre alkalmazzuk. í g y értve, éppen a 
lényegéhez tartozik, hogy megküzdjön a másféle 
alakító hatásokkal, azaz azokra a maga befolyá-
sát kiterjessze. A nevelésnek ez a felfogása szi-
lárd gerincet ad a nevelői gondolkodásnak; a 
szétfolyó gondolatokat szerves egységbe kény-
szeríti. 

b) Több okból állott elő az a fejlemény, hogy 
a nevelés tárgya szélesebb körű lett, a növendék 
fogalma kitágult. Ma már általánosan tudatos, 
hogy a nevelés sikerét a környezet meghiúsít-
hat ja , szükséges tehát, hogy a környezet is ked-
vezően hasson; elsősorban a növendék környe-
zetének felnőtt t ag ja i legyenek olyanok, hogy a 
tőlük eredő öntudatlan hatások is a növendék 
j avá ra szolgáljanak. Ebből a szükségletből már 
jó régen indult ki a felnőttek nevelésének gon-
dolata, sőt az ilyen célú munka szervezése, en-
nek •— egyébként a dolog természeténél fogva 
laza — keretében a szülők nevelése (Anyák Is-
kolája, Szülők Iskolája). Az egyének és a kö-
zösségek életének nagyon megváltozott viszo-
nyai ú j f a j t a feladatokra keny szeri tettek sok 
embert, ú j f a j t a tennivalókat fejlesztettek ki, 
vagy régen ismeretlen foglalkozási ágak kelet-
keztek, a régiek folytatására is nem egy tekin-
tetben újszerű tulajdonságok vál tak kívána-
tossá, s ez a gyakorlat i szükséglet mind több 
irányban ismertet fel a növendék régi, szűk-
körű értelmezésén kívül esőkre vonatkozó neve-
lési feladatokat. Egyes elmélkedők réges-régen 
tudták, ma sokan ismerik fel, hogy a nemzet 
feladatait nemzedékek egész sorának kell szol-

gálnia, mert egy-egy nemzedék nem oldhatja 
ínég, de hogy a régi feladatot az új nemzedék 
magáénak elismerje és ezzel az idősebb nemze-
dékhez kapcsolódjék, elvégre az idősebbeknek is 
bele kell illeszkedniök az ú j feladatok gondo-
latkörébe, tehát ebbe őket bele kell vezetni. 
Más, hasonló jelenségeket is lehetne még emlí-
tenem, ami mind azt bizonyítaná, hogy a fel-
serdültekkel, sőt felnőttekkel is foglalkozni 
kell egyenesen a nevelés gondolatával. Aki 
szétnéz, lá t ja , hogy a nevelői gondolkodásban 
ez a követelmény már széles körben érvénye-
sül is, bár még nem eléggé. 

c) Könnyű felismernie bárkinek, hogy való-
ban nem csupán a nevelés szorosan vett intéz-
ményeiben uralkodik már a nevelés gondolata, 
hanem számos másféle szervezetben és nagyon 
széles körben jelentkezik magános egyesek te-
vékenységében is. E jelenség forrását például 
a következőkben látom. A társadalmi szempont 
jelentőségének felismerése azt a meggyőződést 
terjeszti, hogy az emberek minősége nem kö-
zömbös a közösség életére, mai rendjére és 
sorsára nézve. Amióta a nevelés elmélete és a 
nevelés maga is kiemelkedett csupán egyéni 
jellegéből, ezt a tisztultabb felfogást a nevelés 
is terjesztette, de ennél nagyobb hatása volt 
az életviszonyok alakulásának. Terjeszti a ne-
velés gondolatát a politikai irányok küzdelme 
és általában a politikai tudatosság fejlődése is. 
Mindenik i rány a maga szempontját igyekszik 
általánossá tenni a felnőttek között, de a kö-
vetkező nemzedékkel is el akar ják fogadtatni, 
helyesebben mondva: igyekeznek az i f júságot 
megnyerni s ha ez nem mindig tisztán nevelési 
szellemű munka is, kétségtelenül a tudatos és 
tervszerű hatás szándékát és a nevelés értéké-
nek ismeretét bizonyítja. Hasonló jellegű a 
verseny kifejlődésének következménye is: a 
szakemberek minél jobb előkészülésének jelen-
tőségét meglátva szinte valamennyi foglalko-
zási ágban erősödik a tudatosság az oda tar-
tozó i f j ú s á g nevelési szükségleteire vonat-
kozóan s a készség erre a nevelő munkára. 
Egyes rétegekben egészen sajátos nevelés szer-
vezését l á t j uk : az összetartozás érzésének rend-
szeres fokozásával akarják a magárahagyott-
ság érzését eloszlatni; az idősebbek tudatosan 
gyűjtik maguk köré a fiatalokat és ezzel neve-
lik őket. A fiatalság pedig önmaga is igyekszik 
erre: maga a nevelője magának s az értelmi-
ségi fiatalság kiterjeszti a gondját lassankint 
a többiekre is, nevelője akar lenni azoknak is. 
Mindez sokféle szempontból tárgyalható: ná-
lunk is, egyebütt még inkább már a következ-
ményeket is lehet látni és a gondolható folyta 
tásra lehet következtetni. I t t azonban most 
csak azért szóltam ezekről a jelenségekről, 
mert ezekben is azt látom, hogy a nevelői gon-
dolkodás ki terjedt , a tudatosan és tervszerűen 
hatni igyekvők, vagyis a nevelők köre rend-
kívüli mértékben kitágult. Ez mindenesetre 
azt mutat ja , hogy a törődés másokkal, azaz a 
másokért való felelősség terjed s ebben meg-
van a lehetőség arra is, hogy a nevelés tiszta 
értelmezése az egyelőre nagyon különböző szel-
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leinű alakító törekvések között az ellentéteket 
szelídítse. 

2. Az eddig említett mozzanatokban észre kell 
vennünk, hogy a nevelői gondolkodás minden 
tekintetben a teljességie törekszik (a ma sok-
szor hangzó totalitás ezt jelenti; újnak tün-
tetik fel, de alapjában egyáltalában nem 
ú j jelenség). Nagyon fontos ez és a legújabb 
alakulást élesen jellemzi. E törekvés sok min-
denben jelentkezik. A nevelés nem csupán 
gyermekre vonatkozik, hanem általában az 
emberre, a nevelhetőség feltétele nem az élet-
kor (kiskorúság), hanem a fejlettség kisebb 
foka. A szűkkörű értelmi nevelést vagy éppen 
ismeretközlést nem ismerik el többé uralkodó 
feladatnak, hanem egyre teljesebben az egész 
ember nevelését kívánják: az egészségre, ön-
állóságra, nemes érzületre, cselekvésre való ne-
velés megokolt követelése tartalmassá teszi a 
„minden oldalú fejlesztés" régi szólamát. Az 
egyoldalúan szellemi (irodalmi) irányú nevelés 
helyet ad az élet minden szükségletének; egy-
részt a nemzeti tudatosság követelése, másrészt 
a gyako: latiság, a pályáranevelés, szakszerű-
ség és hasonló kifejezések különféle értelme-
zései együttvéve azt jelentik, hogy az élet is-
mét bevonul a nevelésbe s ezzel a nevelés ha-
tása nagyobb lehet az élet alakulására. Az is-
kola többé nem az egyetlen, színhelye a rend-
szeres alakításnak; fejlődik a családi nevelés 
tudatossága és a nevelési gondolkodás maga 
körébe vonja mindazokat az intézményeket, 
amelyek az emberekre állandóan hatnak ós pe-
dig valamilyen alakítás szándékával (egyhá-
zak, közigazgatás, hadsereg, közegészségügy, 
stb.). A nevelésről beszélve sokszor csak a kö-
zéposztályra gondoltak, mintha csak azt és an-
nak a számára kellett volna nevelni; most ön-
ként értődik, hogy a nevelés az egész nép ügye 
és minden elgondolásnak erre kell vonatkoz-
nia; mindent, ami ennél szűkebb kört érdekel, 
csak ebben az egyetemes keretben lehet helye-
sen mérlegelni, a köznevelés terén semmit sem 
szabad az egyetemes egészre való tekintet nél-
kül, mint valami magában állót külön szabá-
lyozni. (Az egyes iskolák előbb említett „ön-
célúsága" eszerint nagyon is megtévesztő szó; 
kár volt ezt is átvenni idegenből; a helyes ér-
telme ez: sajátos feladata van az egészének 
belőle.) S a nevelői gondolkodás teljességre tö-
rekvését végül az bizonyítja, hogy eddig leg-
feljebb egy országra gondoltak, amikor neve-
lésről volt szó, de — éppen most láttuk — még 
ekkor sem az egész népre, ma pedig lehetetlen 
másként látni, mint úgy, hogy a nevelés: világ-
ügy. Minden népre nézve fontos, hogy a többit 
miként nevelik; a nevelői gondolkodás tehát 
nem állhat meg egy ország határánál, jóllehet 
éppen az élet szükségleteinek nevelésügyi je-
lentősége kétségtelenné teszi, hogy a nevelés 
egyedül csak mint nemzetnevelés tudhat ja 
rendeltetését betölteni. Az egész világ nevelés-
ügyi kérdései a mieinket élesebben megmutat-
ják, a magunk nevelési szükségleteit tisztáb-
ban felismertetik; határozottabban szervezhet-
jük a nekünk való nevelést és egyetemes jelen-

tőségűnek megismert egyéni munkánkkal na-
gyobb szolgálatot tehetünk a magunk népének. 
„Egész világ nem a mi birtokunk", nevelése 
sem a mi gondunk, de a magunk dolgát csak 
széles látókörrel tudha t juk okosan intézni. 
Erre mutat u ta t és erre figyelmeztet a nevelői 
gondolkodás körének kiterjedése. 

IV. A legfőbb jellemvonásokat igyekeztem fel-
felmutatni. E törekvésem nem engedte, hogy a 
részletekbe mélyebben belemenjek s különösen 
óvakodtam attól, hogy valami egyoldalúságot 
általánosan jellemzőnek tüntessek föl. Mint-
hogy azonban éppen a nevelői gondolkodás kö-
rének nagy kibővülése és anyagának megnöve-
kedése, valamint az egész élet nyugtalansága 
miatt igen sok kérdésben nincs egy vélemény, 
újból hangoztatom, hogy az elmondottakban 
a magam felfogása természetesen érvényesült. 
Azonkívül, hogy bennem az alakulás eredmé-
nyei határozott képpé miként illeszkedtek, meg-
látszik a szavaimban az is, hogy az i t t nem 
tárgyalt ellentétek között a kiegyenlítődést, a 
nevelői gondolkodás további út ját hogyan 
látom. 

A nevelői gondolkodásban még van bőven 
tisztázni vagy legalább kifej teni való, hogy az 
alapfogalmakon ne kelljen vitatkozni. A neve-
lés kérdéseinek mindenik csoportjában súlyos 
feladatok előtt állunk s i t t most az a feladat 
következnék, hogy rámutassak: a nevelői gon-
dolkodás legújabb alakulását így látva, miként 
látom az i t t jellemzett alakulásnak a nevelés-
tudományhoz való viszonyát? Szólni lehetne 
arról, hogy a nevelésre vonatkozó tudományos 
munkának mi része volt az egész nevelői gon-
dolkodás alakulásában; főként pedig arról kel-
lene itt beszélnem: mit jelent ez az a lakulás 
a most fejlődőben levő neveléstudományra 
nézve! Csupán jelzem, hogy a neveléstudo-
mányra nézve csak az elmondottakból is a ku-
tatni valóknak igen hosszú sora következik s 
amint egyes részleteket tudományosan tisztáz-
nak, az ismét alakít ja ma jd a nevelői gondolko-
dást. Már élénken látszik, hogy ahol szervezett 
tudományos munka folyik a nevelés megoldani 
való kérdéseire nézve, ot t azokon dolgoznak 
elsősorban, amelyeket a legújabb alakulás állí-
tott előtérbe; s látszik az is, hogy egyes meg-
oldások gyorsan alakít ják a további gondol-
kodást. Felemlítem azt is, amit kifejtenem már 
szintén nem lehet, hogy a neveléstudomány 
mai feladatai között egész sereg van olyan, 
amelyet az iskolai nevelők rendszeres közre-
működése nélkül semmi esetre sem lehet meg-
oldani. Éppen azt látom az ilyen összejövete-
lek egyik feladatának, hogy ilyen kérdések fel-
tárul janak és a munkát szervezzék. Remélhe-
tően eljön az ideje ennek is. 

V. Most végül egészen röviden arról szólok 
néhány szót, hogyha a nevelői gondolkodás leg-
újabb alakulása csakugyan behatol a gyakor-
lat embereinek gondolatvilágába, mi lehet an-
nak a következménye? Nem mindenkiben lesz 
azonos, azt mondanom sem kell. De aki ilyes-
min komolyan gondolkodik, abban gondolko-
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dásának és egész tevékenységének középpont-
jává, i rányítójává szilárdulnak ezek a tételek: 
1. az elemi iskola (minden más iskola is) csu-
pán egyik szakaszát végzi a nevelésnek, tehát 
folytatás is, előzmény is; sajátos feladata ab-
ból következik, hogy mennyi és milyen nevelés 
volt előtte s mennyi és milyen lesz utána; 
2. az iskola csak egyik az egyidőben ható ne-
velők között, de az iskola tartozik a leginkább 
tudatos lenni, neki kell más nevelők és szán-
déktalan alakítók hatását egybefognia; 3. a ne-
velés bonyolult tevékenység, ebben az oktatás 
csak eszköz, a módszer csak út, de ezek jelentő-
sége a tanító szemében annál nagyobb, minél 
tisztábban lá t ja a nevelés egyetemes feladatát, 
mert 4. a nevelés számtalan mozzanata egybe-
fonódva hat az ember minőségére; 5. a nevelői 
gondolkodás tudományos érdeklődésre vezet, 
ebből kialakulhat az a r r a való emberben a ku-

tatásban való részvétel vágya és a sajá t terü-
letén, a maga iskolája körében kutathatók 
nagy tömege; 6. a nevelői gondolkodás műve-
lődéspolitikai magaslatra vezet: a lelkes ne-
velő megérti, hogy az emberek művelése a 
nemzet jövőjének, benső értékének igazi bizto-
sítója, a műveltség pedig egyének és népek 
összetartója; 7. így felismeri a tanító saját 
aprólékos munkájának, évről-évre ismétlődő 
tennivalóinak történelmi jelentőségét, azt, hogy 
a nevelés, az iskola a közvetítő a mult és a 
jövő között. 

A nevelői gondolkodás örvendetes terjedése 
és mélyülése ebben az irányban remélhetően 
nagy utat tesz még meg s egyre tudatosabbá 
teszi a munkánkat, egyre jobban megerősíti és 
uralkodóvá teszi a nevelés eredményéért érzett 
felelősséget. 

AZ ISIiOLA KÖRNYÉKÉNEK NEVELŐ HATÁSA. 
í r t a : MÄCSAY KÁROLY. 

M JIJLinden iskolának más-más a környéke. Más-
más az az élet is, amely a gyermeket körülveszi. 
Az ú j Tanterv és Utasítás egyik legfontosabb 
újí tása a régi tantervvel szemben az, hogy suk-
kal jobban hangsúlyozza a helyi viszonyok mi-
nél alaposabb megismerését ós mindenoldalú fel-
dolgozását. Több is ez, mint puszta ismeret. 
Érzelmekkel átszőtt, vonzalmakkal átszőtt éz az 
anyag. Nemcsak hideg ismeret,sokkal több ennél: 
élet. Az ilyen természetű anyag feldolgozása pe-
dig élmény. Az élményben sokkal több van, mint 
a puszta ismeretben. A gyermekkor benyomá-
sai, élményei egy egész életre szolgáló útravaló 
az egyszerű ember számára is. A hazulról mesz-
szebb szakadt magyar embernek „földi"-je a falu-
beli vagy szomszédfalusi társa, akihez sokkal 
közelebb érzi magát lélekben is. 

Petőfi Sándornak is drága volt az a kis lak, 
amely a nagy Duna mentében áll, mert ő is távol 
esett hazulról. Nekünk is kell, hogy ilyen drága 
legyen minden kis rög, ami iskolánk környé-
kén van, ami emlékeztet szülőföldünkre. Erre 
azonban a gyermekeket tervszerűen és tudato-
san nevelni is kell. Gondoskodnunk kell arról, 
hogy nagyon sok-sok átélés, élmény, sok-sok 
apró megfigyelés, ennek alapján sok gyerek-
kori emlék és érzés is kössön bennünket ahhoz 
a környezethez, amelyben születtünk s amely-
ben gyermekkorunk legkedvesebb évei lefoly-
tak. Szerencsés helyzetben van ebben a tekin-
tetben iskoláink túlnyomó nagy része. Ugyanis 
földmíves magyar népünk többségében lakó-
helyét nem igen változtatja. Iskoláink túl-
nyomó nagy részében tehát sokkal könnyebb 
feladat előtt áll a nevelés, mert ezekben ked-
vessé, széppé kell csak tennünk azt a környe-
zetet, amelyben élnek. Petőfi költeményei ta-
nítottak meg bennünket arra, hogy az Alföld 
sík rónaságain is nagyon sok szépet lehet látni, 

csak szent kell hozzá, amely meglássa.* Ilyen 
nyitott szeművé, minden kicsi szépség felfogá-
sára alkalmassá és fogékonnyá kell nevelnünk 
tanítványainkat . Nem az alkalom hiányzik, 
nem az anyag, hanem a nevelő tudatos meg-
mutatása, nyiltszeművé, apró szépségek fel-
fedezőjévé való nevelés. 

Minden magyar iskola tanítójának fel kell 
vetnie magában azt a kérdést: „Milyen is az 
ón iskolám környéke? Milyen az élet itt az is-
kolám környékén"? Miféle apró szépségek vannak 
itt, amelyek szinte kínál ják magukat arra, hogy 
általuk taní tványaim megfigyelését élesebbé, 
lelkét szépségek élvezése iránt fogékonyabbá 
tehessem. Milyen az az élet, amely iskolát, ta-
nítót, gyermeket körülvesz?" 

Ez a környezet hasznos segítőtársunk lehet 
a nevelésben, ha tervszerűen és tudatosan reá 
tudjuk irányítani tanítványaink figyelmét. 
Ezek a mi közreműködésünk nélkül is hatnak, 
de sokkal értékesebbek ezek a hatások, h a cé-
lunknak megfelelően irányíthat juk őket. 

Nézzünk tehát körül, kiki abban a környe-
zetben, amelyben iskolája van, él, működik. 
Ebből a környezetből jönnek az iskolába tanít-
ványaink. Vizsgáljuk meg azokat a természeti 
viszonyokat, vizsgálgassuk a földet, a föld fel-
színén tapasztalható jelenségeket, amelyek a 
napfény, a víz, a szél, az ember munkájának 
következtében állnak elő. Az ilyen tanításokat, 
természetesen, nem ta r tha t juk a tanterem négy 
fala között, hanem el kell hagynunk az iskola-
termet s fel kell keresnünk a környezet életét 
ott, ahol él, ahol szemlélhető. Ha sikerül fel-
hívni tanítványaink figyelmét arra, hogy a 
növények élete a föld minőségétől, az éghaj-

* Szem, mely meglássa és lélek, szív mely felfogja. 
(Szerk) 
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lattól, a természeti viszonyoktól függ, ha a 
növényt abban a környezetben vizsgáljuk meg, 
amelyben életéért küzd, ezekkel a megfigyelé-
sekkel eszméltettünk nemcsak a növény, ha-
nem a mi emberi életünk föltételeinek meg-
ismerésére is. De ezt a munkát semmiesetre 
se lehet tankönyvből elvégezni, hanem csak ki-
rándulások közvetlen vizsgálatai alapján olyan 
taní tó útmutatásával és segítségével, akinek 
magának is van szeme a látásra és megfelelő 
életismerete. Azt az életet, amely a mi isko-
lánk környékén, a mezőn, a határban, a szántó-
földeken vagy az erdőn, a legelőn, a réten, a 
szikesen, vagy a mocsárban, az árokparton a 
víz mellett, az u t ak mellett él. Úgy, ahogy ott 
adódik, küszködik, burjánzik, vagy csak éppen 
hogy teng-leng. Térben a földdel és az idő-
járással való viszonyában, amely bőkezű vagy 
mostoha anya. A ta la j és a többi tényezők 
együttesen gyakorolt hatásában, társas együtt-
élésben. Itt nem elég elszigetelt egyes növé-
nyek vagy egyes állatok természeti leírása, 
hanem az egész kiránduló osztályt közös pro-
blémák elé ál l í t juk. Például hogyan élnek 
szántóföldünk növényei és állatai? Milyen az 
élet a mi libalegelőnkön? Miféle növények és 
állatok élnek az ú t mentén, az árokban és az 
árokparton? Iskolánk udvarán és kertjében 
miféle növények és állatok élete tanulmányoz-
ható? Milyen az élet határunk szikesein vagy 
mocsaraiban? Az így átgondolt együttes életbe 
kell azután belesorozni az egyes növények ós 
a részletesen ismertetendő egyes állatok életé-
nek megismerését is. Ebbe a környezetbe volta-
kép nemcsak a természeti élet, hanem az em-
beri élet is beletartozik. Sőt még maga a ta-
nító is. Azonban az értelmezést nem föltétlenül 
szükséges ebben a legtágabb értelemben venni. 
Szorosabb értelemben csupán a természeti vi-
szonyok vizsgálata az igazi feladatunk. A kör-
nyező világ akkor is hatással van tanítvá-
nyunk szellemi fejlődésére, ha erről tudomást 
se akarunk venni. Teljesen igaza van Herbar t 
német pedagógusnak, aki azt á l l í t ja : „világ és 
természet egészben véve sokkal többet tesznek 
a növendékek fejlődéséért, mint amennyivel az 
á t lag nevelés dicsekedhetik". Kétségtelen, hogy 
a magyar földmívesember világképének ki-
alakulásával sokkal több és döntően fontosabb 
szerep jut foglalkozásának és a környezet ha-
tásának, mint az iskola nevelésének. 

Taine francia író szerint a „milieu" (környezet) 
az ember szellemi alakulására döntő hatással 
van, mert ez szabja meg a f a j és testi átöröklés 
folytán az ember testi mivoltát, az életkörnye-
zete szabja meg azt a világot, amely belőle a gon-
dolkodást kiváltja. Másként alakul a nagyvárosi 
gyermek, a vidéki, de kisebb városi gyermek, 
a falusi és a tanyai gyermek gondolkodása, ér-
zésvilága, cselekvésének területe éppen azért, 
mert mindegyik más-más környezetben él. Ez 
magyarázza meg azt is, hogy a nagy városok-
nak sajátos nevelési, tanítási problémáik vannak. 

H a vizsgáljuk azt a környezetet, melyben ta-
nítványaink lelkülete alakul, akkor W. Stern 
felosztásával élve három csoportot különböztet-

hetünk meg. Ezek: 1. Az (emberin kívüli) termé-
szet, a levegő, víz, éghajlat, talaj, állat- és növény • 
világ, a táplálék; 2. az embertársak: a család és 
rokonsága, a pajtások, jó barátok és ellenségek, 
alárendeltek és elöljárók, öregek és tanítvá-
nyainknál fiatalabbak, a tanító, esetleg tanítók; 
3. az emberek által alkotott kultúra: a jog és az 
állam, a közlekedés, gazdálkodás, foglalkozás és 
hivatás, művészet és vallás. Természetesen úgy, 
ahogy ezeknek a tényezőknek a hatása a mi is-
iskolánk környékén megnyilatkozik. Más lesz te-
hát ezeknek az értékelése nagyvárosokban, ahol 
inkább a kultúra és az embertársak hatása ér-
vényesül és más lesz tanyán, ahol az emberre 
közvetlenebbül hat a természet és élete, s ahol az 
embertársak, de különösen a kultúra egészen 
sajátos viszonyai hatnak a tanuló lelki fejlődé-
sére. 

Éppen ennek a hatásnak a külön tanulmányo-
zása a tanító feladata abban a környezetben, 
amelyben működik. Nem az egyes tényezők vál-
toznak, hanem változik az a hatás, amelyet más-
más iskolánál, más-más vidéken, más-más kör-
nyezetben, más hangsúlyozással tapasztalunk a 
gyermek életében. A környezettanulmánynak te-
hát éppen abban kell állnia, hogy számba vegyük 
a környezet különböző tényeiből a gyermek lelki 
fejlődését érő hatásokat. Pedig voltakép ezekkel 
kezdődik azoknak a hatásoknak a sorozata, me-
lyek a gyermek fejlődését befolyásolják. Azért 
is kell ismernünk ezeket a tényezőket és azok 
hatásait, hogy esetleg változtathassunk, módo-
síthassunk raj tuk. Iskoláink munkája nem végzi 
el az egész nevelést, hanem annak csupán egyik 
szelvényét ta r t juk kezünkben, ha mármost a 
többi hatások forrását is ismerjük, akkor köny-
nyebben tar tha t juk távol azokat, amelyeket ká-
rosaknak ítélünk, vagy legalább is törekszünk 
befolyásukat csökkenteni, míg ha velünk szövet-
séges tényezőkre találunk, azok hatását minden 
erőnkkel fokozzuk, mert ezzel sa já t munkánkat 
könnyítjíik meg. A népjellem ennek a sokrétű 
tényezőnek az eredménye, fel kell tehát kutat-
nunk s az egyes tényezők szerepét és értékét 
iskolai nevelésünk szemszögéből törekedjünk le-
mérni. Itt legfontosabb annak a családnak ós 
annak a körnek a hatása, amelyből a gyermek 
az iskolába jön. Nagyon értékes szövetségesünk, 
ha úgy van berendezve, hogy abban lehetőleg 
minden a gyermekek javát szolgálja. Ha ilyen 
családi kört találunk, akkor azt kiilön is tapin-
tatosan kiemelhetjük. Ha kevésbbé szerencsés is 
a családi környezet, akkor is tanulmányoznunk 
kell s amit csak lehet, tegyünk meg a gyermek 
érdekében. A család nélkül rendkívül nehéz ne-
velni, a család gondolkodásának és szellemének 
ellenére pedig szinte lehetetlen az iskolai nevelés. 
De szerepet játszik a gyermekek gondolkodásá-
nak kialakulásában a rokonság felfogása is, a 
nagyapa, a nagyanya, nagynéni s más rokonok 
sokszor belevatkoznak a szülők nevelésének irá-
nyításába s bírálatukkal kísérik a család nevelő 
munkáját. Már maga az egyszerű nép is érzi, 
hogy bírálni sokkal könnyebb a nevelést, mint 
azt helyesen és következetesen intézni. Ezért gya-
kori még földmíves emberek családjában is ép-
pen az asszonyok között a nézeteltérés, sőt a ha-
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rag is, amit a gyei-mekek nevelését bíráló vitat-
kozás vált ki. 

Nagy hatással van a népiskolai gyermek fej-
lődésére a pajtások hatása is. Egy-egy testileg 
fejlettebb, egy-két évvel idősebb gyerekvezér sok-
szar nagyobb hatással van vagy lehet osztályunk 
tekintélyes részének lelki alakulására, mintsem 
azt felületes szemlélő első pillanatban hihetné. 
A játéknál az ilyen gyermek a játékvezér, aki-
nek intézkedését a többiek szó nélkül elfogadják. 
Hogy miben rejlik az ilyen gyermekvezérnek a 
tekintélye, testi erőben való fensőbbségében-e, 
vagy pedig más olyan tulajdonságában, amely-
lyel társainak imponálni tud, azt mindig a helyi 
viszonyok döntik el. Kétségtelen tény azonban az, 
hogy ha az ilyen gyermekvezérek a mi munkánk-
kal ellentétes irányban befolyásolják osztályunk 
tanulóinak lelkületét, nagyon kemény küzdelmet 
kell folytatnunk és nagyon meg kell válogatnunk 
azokat az eszközöket, amelyekkel tanítványaink 
szemében és megítélése szerint is, ezeknek a gyer-
mekvezéreknek befolyását meg tudjuk semmi-
síteni. Minden gyermek lelkében ugyanis ők, 
mint elérendő eszményképek szerepelnek s a 
gyermeki értékelés ranglistáján egészen más-
képen történik a mérés, mint ahogy mi felnőttek 
mérünk. Egy ügyesebb labdarúgó (futballista) 
vagy birkózó, ügyesen golyózni tudó, vagy más 
játékvezér, aki kétségtelen elismert kiválóságá-
val szerzi meg társai közt a megkülönböztető el-
ismerést, nagy hatást gyakorol társaira minden 
téren. Hangadóvá válik, akinek utasításaira, pa-
rancsaira szó nélkül engedelmeskedik a többi. 
S be kell látnunk, hogy a tömeglélektan által 
megállapított lelki törvények az iskolai osztá-
lyokra is alkalmazhatók. 

De fel kell vetnem azt a kérdést is, mit látok 
meg magam is iskolám környékének életében1? 
Nyitott szemmel járok-e a mezőn, a réten, árok-
parton, ország- és dűlőúton, szikesen, mocsár-
szélen vagy erdőben'? Ki tudom-e nyitogatni ta-
nítványaim szemét, hogy eszméljenek, lássanak 
abban a környezetben, amelyben élnek"? Tudok-e 
segíteni nekik, hogy amit maguktól nem venné-
nek észre, azt az én útmutatásom tegye számukra 
érzékelhetővé1? Vagy talán önmagam is vakon 
megyek el a megszokottság mindennapi közönyé-
vel abban a környezetben, amelyben magam ós 
tanítványaim mindennapi élete lepereg1? Tudok-e 
magam is életet vinni a környezet életéből a sok-
szor nagyon is szürke, sivár és élettelen iskola-
terembe? Vájjon tantermeink szebbétételére meg-
tettünk-e már mindent, vagy pedig az a legsziir-
kébb, a legsivárabb terem az egész környéken1? 
Vittem-e bele pár virágot, egy-két ládikó földet, 
s ráneveltem-e tanítványaimat azok gondozá-
sára? Van-e az iskolateremben gondozásra szo-
ruló virág, csirázó növény, élet, amit tanítvá-
nyaim szeretetteljes gondozásával ápolgatunk? 
Mily nagy az egész osztály öröme, ha az ő mun-
kájuk alapján bontogatja a csirázó növény a föl-
det, a virágbaboruló bimbó hasad, feslik. így 
csak talán a gazda örül, amikor földje végéről 
végigtekint a tavaszi vetésen; egyenesek-e a ku-
koricasorok, nincs-e sok híjjá, szép egyenletesen 
zöldül-e a gabonavetés? Ha az iskolai kísérletezés-
sel a növénygondozás, növényápolás szeretetének 

alapjait megvetjük, akkor a gyakorlati életre 
neveljük tanítványainkat. Iskolánk kertjében 
apró parcellákat osztatok ki. A gyermekek gon-
dozására bízom őket. S versenyt teremtek abban 
a tekintetben is, kinek a parcellája lesz a leg-
gondozottabb, legszebb? A kis gyermek már el-
árulja, hogy mekkora szeretettel, türelemmel fog-
lalkozik kis földecskéje növényeivel. Mindig tö-
rekszünk kapcsolatot keresni, ami iskolai növé-
nyeink élete és gondozása s iskolánk környéké-
nek növényvilága s azok gondozása között. At-
visszük ennek a kis iskolai kertnek az életét a 

Brassó: A „Fekete"-templom főkapuja. 
{Régi Magyar Templomok-ból. 
Ismertetését l. a 180. oldalon.) 

mi határunk életének megértésére s ezzel rá-
eszméltetjük tanulóinkat arra, hogy tanul meg-
figyelni, észrevesz, meglát, csodálkozik s ezzel 
gondolkodását hajlékonyabbá s az okok ós előz-
mények kutatására fogékonyabbá tesszük. Nem 
akarunk ezzel a munkával szakembert nevelni, 
hanem csak a környezetében világosan látó állam-
polgárt. Az ideális állampolgárhoz a hasznave-
hetőbb állampolgáron keresztül vezet az út. Tu-
datosabb földművelőt, kisiparost pedig tudatossá 
nevelni esak annak a környezetnek életjelensé-
gein keresztül lehet, amely őt körülveszi. 

Milyen az élet az iskolám környékén? Ezt az 
életet tanítványaim látóbb szemmel, fogékonyabb 
lélekkel, több kíváncsiskodó érdeklődéssel és 
tudásvággyal vizsgálgassák. . . az attól függ, 
hogy milyen a nevelés, a tanítás, az élet az isko-
lámon belül. A környezet életének nyiltszemű 
vizsgálata, a népiskola egyik legalapvetőbb mun-
kája. De ezt a munkát semmiesetre se lehet, mint 
régen a lakóhely földrajzát, tankönyvből meg-
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tanulni, mert a könyv itt a megismerő gyermek 
és a környező élő valóság közé áll s a megismerés 
helyett elzárja a valóságtól a tanuló lelkét. 

Nemcsak a tankönyvből nem lehet az élőkör-
nyezetet megismerni, hanem egyedül és kizáró-
lag a tanteremben folyó tanítással sem lehet ezt 
a kérdést megoldani. 

Ehhez feltétlenül ki kell rándulni az iskola-
teremből. Oda kell mennünk s ott kell a környe-
zetet közvetlenül vizsgálnunk, ahol a tanítás-
anyag, a maga természetes környezetében elő-
fordul. Ez még ú j dolog. S minden újítástól fél-
nek, idegenkednek az emberek. Ki kell próbálni, 
ha a tanító maga végigvizsgálja először azt az 
utat, amelyen ilyen környezetvizsgáló kirándu-
lást vezet, akkor szempontokat gyűj t a tanítás-

hoz. Ha a gyermekeket arra neveli, hogy mindig 
a feladott körön belül, de szabadon és gátlás nél-
kül mondhassák el egymás u tán véleményüket, 
gondolataikat, akkor az ilyen kirándulásoknak 
nagy nevelő hatásuk lesz, a gyermekek örülnek 
a kirándulásnak, a tanító pedig szintén felüdül, 
mert sokkal üdítőbb a természetben való tanítás, 
mint a tanterein szűk négy fa la között. 

Az ilyen tanítások az igazán életszerűek. így 
készítjük elő iskolai nevelésünkkel tanítványain-
kat arra is, hogy ha az életük ebben a környezet-
ijén folyik le, világosabban látnak, megértik az 
életet s a környezet fontosabb útjaihoz egy-egy 
iskolai kirándulás emléke tapad. így érzi felnőtt 
korában az egyszerű ember is, hogy neki az élet 
megismerésében az iskola segített. 

MTIOIALISMrS — L\TERMTIOMLI!l9llJÜ. 
írta: Dr. LOCZKA ALAJOS. 

O l y korban élünk, amikor az események drá-
mai ütemben lépnek egymás sarkába, még fel 
sem ocsúdtunk az egyik világszenzáció hatása 
alól és máris ú jabb meglepetéssel szolgálnak a 
híradás fejlett eszközei. Annyira hozzászok-
tunk a nem várt , meglepetésszerű változások-
hoz, hogy már fölöslegesnek is t a r t j uk csodál-
kozni fölöttük. Évszázadok hagyományait őrző 
intézmények percek alatt dőlnek doniba sze-
münk előtt, hogy megsemmisülésük árán ú j 
eszmények testesüljenek meg. Tudományban és 
gazdasági életben, politikában és művészetben 
egyaránt újabb és újabb irányzatok ostromol-
ják nyugvópont u tán vágyódó lelkünket. Már 
ahhoz is hozzá kezdünk szokni, hogy egyik nap-
ról a másikra, rövidke hónapok alatt átértékel-
jük felfogásunkat az újabb eredmények, az élet 
újabb tényeinek kényszerítő hatása alatt. Mo-
zog, inog, változik, fo r r és alakul körülöttünk 
minden, azt hisszük, hogy az élet rohanó ke-
rekei sírba taszítottak sok mindent, ami út-
jába került, úgy érezzük, hogy elavult elméle-
tek nem bír ják ki a minden oldalról friss le-
vegő után áhítozó emberiség rohamát, remél-
jük, hogy a holt betű éle eltompul a tettek ere-
jével való találkozáskor. És mégis mintha nem 
így volna! Európának van egy csöndes zuga, 
amelyet mintha elkerülnének az élet rohanó ke-
rekei, ahova talán el sem jut az a várvavárt 
friss levegő, ahol a tettek csattanó valósága, 
úgy látszik, szerény puffanássá halkul, ahol a 
holt betű rácáfol a tényekre, ahol az 1918 után 
megkövesedett világmegváltó eszmék ma is hó-
dolatteljes tiszteletre, bálványszerű imádatra 
találnak. Ez a hely Genf és az a hatalom, mely 
mindezt lehetővé tud ja tenni, a Népszövetség. 
Az a nagy palota, amely a világ minden nem-
zetének költségén épült, negyedévenként ki-
tár ja ablakait, de nem azért, mintha fel akarná 
frissíteni a "belső termek levegőjét, hanem azért, 
hogy a körülötte háborgó világ özönvizébe ki-
kibocsássa újkor i Noéként a béke — az ö bé-
kéjének — galambját, amely azonban a várva-

vár t olajág helyett egy-egy vaskos füzetet rak 
le asztalunkra.* Valahányszor e füzetek elénk 
kerülnek, úgy érezzük magunkat , mint aki a 
nagy világrengés, a forradalmak után talál-
kozik gyermekkori ismerősével és csodálkozva 
kiált fel: hát te is élsz még! Azután a múlt-
nak kijáró tisztelettel hal lgat juk, mit mond el 
régi pajtásokról, idejüket múl t törekvésekről, 
céljukat vesztett vágyakról. Hal lgat juk őt csen-
desen, de gondolataink másutt járnak, a jelen-
ben és a jövőben. Megálltunk egy percre, hogy 
a jelen álláspontjáról mérlegeljük a mult cél-
kitűzéseit, amelyeket a jövőbe vetett, és meg-
állapít juk: milyen érdekes volt. Ezzel elfelejt-
jük a rövid intermezzót és rohanunk megint 
a jövő elé. Ebben a nagy rohanásban mintha 
éveket élnénk á t percek alat t és évtizedeket 
évek alatt, ezért a Népszövetségnek előttünk 
fekvő könyvéből kiáradó szellem, mintha rég 
elmúlt idők gondolatvilágát lehelné felénk. 

Internacionalizmus, pacifizmus, morális le-
fegyverzés, nemzetközi egyetértés, kölcsönös 
megértés! Hova lettek ma m á r mindezek? Ha 
ugyan egyáltalán voltak valaha is élő valósá-
gok és nem egy álomvilág színes tarkaságba 
övezett buborékjaiként lebegtek az álomlátók 
előtt. 

Internacionalizmus! Ma, amikor a világ 
minden pont ján újabb és újabb lángok gyúl-
nak ki a hazai érzés oltárán és alig van már 
nép, amely nem az erős nacionalizmusban látná 
jövőjének zálogát. Amikor a zöld-, vörös- és 
egyébszínű internacionalizmusok letűnőben van-
nak, hol van .a létalapja a Népszövetség szín-
telen internacionalizmusának? Amikor Hitler 
kijelenti, hogy a barna ing mozgalmát nem en-
gedi át a nemzetköziség kiviteli cikkéül, ami-
kor Rothermere lord a Daily Mail egyik leg-
utóbbi számában az angol f iatalság fascizmusa 
mellett tör lándzsát, mert meggyőződése, hogy 
az igazi békét csak a sajá t nemzeti értékeinek 

* Reeueil Pedagogique Genf. 1933. IV. kötet, 2. szám. 
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megbecsülésén felnövekedett és erős hazafias 
érzéssel eltelt újabb nemzedék tud ja megvaló-
sítani, akkor szinte anachronisztikusan hatnak 
a nemzetközi Munkaügyi Hivatal aligazgatójá-
nak, M. Maurettenek, az előttünk fekvő kötet-
ben olvasható következő szavai: „Semmi sem 
vezetheti inkább a gyermeket ezen álcázott 
nacionalizmus, családi-szellem, vagy banda-
szellem (esprit de clan) alól való felszabadu-
lásra, mint a széles történeti látókörben való 
elmerülés, amely szülője lesz később az igazi 
nacionalizmusnak, mert ezen keresztül vesz a 
gyermek tudomást arról, hogy hazája sohasem 
volt az egyedüli a világon." Végtelenül kívá-
natos, olvassuk tovább, hogy a történelem ta-
nítása ne legyen tisztán nemzeti, hanem a leg-
alsó fokon is, bizonyos fokig általános (uni-
versel). 

Pacif izmus! A régiektől származott ránk a 
közmondás: „Ha békét akarsz, készülj fel a 
háboriíra!" Könyvünk ezt ú j alakba önti: Ha 
békét akarsz, légy igazságos. Aranyveretű sza-
vak, de hol van az igazság és ki mondja meg, 
hogy mi az igazság? Er re is kapunk felvilá-
gosítást. „Akkor szolgáljuk a béke ügyét tör-
ténelmi oktatásunkban, ha mindent kihagyunk, 
ami nem állapítható meg teljes bizonyosság-

gal; ha pedig olyan kérdésekkel ál lunk szem-
ben, amelyek még nincsenek eldöntve, bízzuk 
a következtetések levonását a tanulók kritikai 
szellemére." Nos hát, ha mi magunk nem me-
rünk szembenézni az igazsággal, akkor a fej-
lődő, tapasztalatlan fiatal nemzedékre bízzuk 
e nehéz feladat megoldását? Nem minden té-
ren, legalább is a háborúk ismertetése terén 
nem! Sőt ellenkezőleg! „Ne legyünk strucc-
történészek, akik becsukják sa já t és hallga-
tóik szemét a szomorú és kegyetlen valóság 
előtt. Ügy í r juk le a háborúkat, amilyenek. És 
ebből a tanuló azt fogja következtetni, hogy a 
háború mindenekelőtt nemcsak hősiesség, győ-
zelmek, diadalívek, hősök sorozata, hanem min-
denekelőtt rombolás és halál. A második követ-
keztetés, amelyet tanítványainknak le kell von-
niok, hogy a háború nem fizeti ki magát. Har-
madik következtetés, hogy a háború, ha egy-
szer megindul, sohasem fejeződik be, mert a 
legyőzött viszonzásra törekszik, soha sincse-
nek végleges győzők és legyőzöttek." Ezt tanul-
juk a Népszövetség békekövetétől mi, akik 
sohase akartuk a háborút és mégis azt kellett 
tapasztalnunk, hogy voltak, akiknek kifizette 
magát, nem a n ienk, de a sa já t háborújok. 
Hiszen mi mindenkor készek vagyunk megfo-

Pannonhalma: Monostorudvar. 
!Régi Magyar Templomok- bói 
Ismertetését l. a 180. oldalon 



168 N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 67. ÉVF. 

gadni a jótanácsot, ezeréves nemzeti létünk 
alatt egyebet sem tettünk, minthogy töreked-
tünk az igazságra és vérünket áldoztuk érte, 
mégis bennünket fenyegetnek a körülöttünk 
sorakozó szuronyerdők, repülőgéprajok és tank-
ezredek. Ezzel szemben ott van egy 120 milliót 
is meghaladó nagy nép, amelynek országát 1000 
kilométeres tengerek védik minden támadás 
ellen, amelynek egyeduralmát az egész föld-
részen nem veszélyezteti más hatalom és mégis 
azt jelenti egyik neves képviselője, Herbert 
Harper, a Columbia egyetem tanára, hogy 
„a nagyszámú hazafias csoportokban az a tö-
rekvés, hogy az iskolákban folyó mindennemű 
pacifista oktatásnak ellenszegüljenek". Ez az 
a nemzet, amely az újabb hirek szerint meg 
fogja sokszorozni a közel jövőben harci felké-
szültségét. Könyvünk arról is beszámol, hogy 
éppen ennél a népnél a gyermekek lelki lefegy-
verzése körül sem megy minden oly simán, 
mint ahogy a béke népszövetségi szelleme kí-
vánná. Olvassuk csak el mi is, mit tanul az 
amerikai gyermek könyveiből. „Megtanulja, 
hogy az Egyesült Államok többet tettek a világ 
fejlődéséért, mint bármely más nép. Hogy az 
Egyesült Államok viselkedését más népekkel 
szemben az önzetlenség és az emberiség szol-
gálatának célja jellemezte, hogy az Egyesült 
Államoknak, mint nemzetnek, mindig igaza 
volt. A tankönyvek legnagyobb része az olvasó-
ban más népek aljasságának tudatát igyekszik 
felébreszteni Amerika lovagiasságával szem-
ben. Spanyolországot du rvának , é s kegyetlen-
nek tüntetik fel. Németországot militarizmus-
sal, kapzsisággal, ragadozással és kegyetlen-
séggel vádolják. A tankönyvek egy része nem 
hirdeti a testvériség érzését s a hősöknek és a 
háborús nyereségeknek oly jelentőséget tulajdo-
nítanak, hogy inkább látszanak ünnepelni a há-
borút, mint a békét." A szerző, fentemlített egye-
temi tanár, azonban sietve megnyugtatja a Nép-
szövetség eszméjének diadalrajutásáért aggódó 
kedélyeket: „Ügy látszik, hogy a helyzet a tan-
könyvekkel kapcsolatban az utolsó évek folya-
mán szépecskén javulóban van." 

Hasonló vádak érték a világ másik vezető-
népét, az angolt is. A vádak a Recueil Pedago-
gique egyik korábbi számában láttak napvilágot 
és ilyesfélékből állottak: „Mi nevelők hazafias 
nevelésünket sa já t népünk dicsőítésére és a többi 
néppel szemben érzett megvetésre, bizalmatlan-
ságra alapítjuk; a népek és fajok közti ellen-
téteket a nevelők élesítik ki, mert hamis erkölcsi 
ideáloknak engedelmeskednek." Mostani szá-
munkban a két legilletékesebb tényező igyekszik 
tisztára mosni az angol oktatást ettől a ráfogás-
tól. Az egyik a népszövetségi ligák uniójának 
elnöke, dr. C. W. Kimmins, a másik az angol 
történelmi társulat elnöke, Walter J . Harte. 
Megtudjuk nyilatkozataikból, hogy az angol is-
kolák kezdeményezők a tanításnak azon a terü-
letén, amely az egyes népeket és országokat nem 
egymástól függetlenül, hanem kölcsönös vonatko-
zásaikban és kapcsolataikban muta t ja be a ta-
nulóknak. Sőt az a törekvés is megállapítható, 
hogy az iskolák tanterveibe mind több és több 
nemzetközi jellegű kérdés kapcsolódjék be. „Soha 

sem lehetne tényekkel bizonyítani — fűzi hozzá 
még egy harmadik szakértő is, — hogy az angol 
gyermekeket a r r a tanítják, hogy felejtsék el, 
még kevésbbé, hogy megvessék hazájuk szom-
szédait." 

íme tehát a kölcsönös egyetértés, a nemzetközi 
megértés alapjai a győztes, nagy nemzetek isko-
láiban is meg vannak vetve. És ki kételkednék 
ebbend Hogy közben bolondul fegyverkeznek? 
Hogy az angol képviselőházban egymást érik a 
legtragikusabb hangú interpellációk, amelyek a 
légi haderőnek többszörösére való felemelését 
kérik, mert ellenkező esetben vége az Angol bi-
rodalomnak?! Ez más kérdés. Anglia nagy-
hatalmi állása, nemzetközi tekintélye követeli, 
hogy légi f lot tája első legyen a világon. így 
olvassuk az angol napilapokban. Bizonyára a 
Népszövetség emberei is olvassák, de megvigasz-
talnak bennünket egy másik helyen: „Tekintetbe 
véve, hogy a lefegyverzés nagy mértékben függ 
az egyes népek kölcsönös bizalmának fokozódá-
sától, tekintetbe véve, hogy a lelki feszültségek 
megszüntetésére való rendszeres és folytonos tö-
rekvés hozzájárulhat az anyagi leszerelés fokoza-
tos megvalósításához, elhatároztatik, hogy a kor-
mányok minden eszközzel hassanak oda, h >gy a 
tanítást minden fokon, ideértve a tanítóképzést 
is a népek kölcsönös tisztelete hassa át, ki-
emelve azokat a kapcsolatokat, amelyek a nem-
zetközi együttműködést szükségessé teszik." 

A Népszövetség ráér, megvárja, amíg az isko-
lákban felnövekvő ú j nemzedék félretolja a há-
borúkra felkészülő mai kormányokat. És addig? 
Addig egyengeti ú t j á t a paciüzmusnak. Mert 
ezen a téren még sok-sok tennivalója akad. 
A kötet második, hivatalos részében értesülünk 
mindezekről. Megtudjuk, hogy a világbéke elő-
készítésére nagyon előnyös módnak bizonyult a 
kínai tanárok egy csoportjának Európában való 
utaztatása. Az így elért eredményeket semmi-
képen sem homályosította el az, hogy a Népszö-
vetség egy kiküldött bizottsága igen erős, sze-
mélyes vitába került Amerika legnevesebb ve-
zető pedagógusaival. Kifogásolta ugyanis, Irigy 
az amerikai imperializmus a térhódításnak egé-
szen ú j eszközét találta fel és alkalmazta, amikor 
Kínát elárasztotta amerikai rendszerű iskolák-
kal, amerikai tanárokkal, hittérítőkkel és ezek 
nyomában az amerikai kereskedelem már-már 
hihetetlen nagyságú teriileteket hálózott be ér-
dekeltségeivel. Mindezt azonban csak a viszo-
nyokkal ismerős, szerény olvasó tudja. A kötet-
ben egy szó sincs kereskedelemről, érdekkörök-
ről, hatalmi terjeszkedésről; itt mindössze azt 
olvassuk, hogy az európai szakértők „missziójá-
nak nem volt egyéb feladata, mint hogy meg-
könnyítse a kínai kormánynak a nevelésügy 
újjáépítésére irányuló törekvéseit" és hogy a 
jelentés „többé-kevésbbé közvetlen bírálatokat is 
tartalmazott az amerikai nevelésügyről, amely-
nek befolyása Kínában az utolsó évtizedek alatt 
uralkodóvá vált". Már pedig „mindig veszélyes 
a külföldi nevelési rendszernek lemásolása, ahe-
lyett, hogy ezeket az ú j viszonyokhoz alkalmaz-
nák és az illető nép sajátos jellegéhez, szükség-
leteihez átalakítanák". 

Megtudjuk továbbá, hogy ankét van készülő-
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ben a felnőttek oktatása ügyében. Egy másikat 
már megtartottak a nemzetközi kapcsolatok tu-
dományos tanulmányozása céljából és ennek 
anyagát külön kötetben is meg fogjuk ismer-
hetni. A Népszövetségről szóló filmről és általá-
ban a mozgóképekről hatalmas enciklopédia meg-
jelentetése vétetett tervbe. Üj já fogják alkotni a 
Népszövetség céljairól szóló oktatás tanulmányo-
zására alakult albizottságot is. Elhatározták, 
hogy a Népszövetség céljairól és szervezetéről 
szóló munkát kellő számban raktáron fogják tar-
tani és hogy szükség volna a tanárok részére oly 
évenként megjelenő kiadványra, amely a Nép-
szövetségről szóló aktualitásokat közölné. A tan-
könyvek felülvizsgálata az egyes nemzeti bizott-
ságok körében örvendetesen folyik. Kívánatos-
nak jelentették ki, hogy a rádió a nemzetközi 
közeledés szolgálatába állíttassák (Id.: Német-
osztrák rádióharc) és hogy a Népszövetség maga 
is továbbítson rádióhireket működéséről. Nagyon 
a jánl ják a tanulóifjúság külföldi utazásainak 
elősegítését. Az egyes nemzeti bizottságok állít-
sák össze pedagógiai folyóirataik és munkáik 
listáját. Előkészítik a nevelők világkonferenciá-
jának kérdését. Elhatározták, hogy felállítják a 
filmkészítők szakértő bizottságát, amely a Nép-
szövetség rendelkezése alatt fog állani. De mi-
nek folytassuk. Bizottságok alakulnak, beszédek 

hangzanak el, jelentéseket szerkesztenek, határo-
zatok születnek meg és mindez azért, hogy bizto-
sítsák végre a szegény, meggyötört, politikai vál-
ságok és gazdasági depressziók örvényeiben há-
nyódó emberiségnek a megnyugvást hozó békét. 

Elérik-e valaha ezt a célt? Jó úton haladnak-e, 
ki tudja? Vannak, akik vakon bíznak benne, de 
sokan vannak olyanok is, akik semmi jót sem 
várnak a Népszövetségtől. Ezek közé tartozik a 
mindinkább tért hódító angol fasiszta mozgalom 
vezetője, Sir Oswald Mosley is. Befejezésül áll-
jon itt ez év február 4-én megjelent egyik cikké-
nek néhány sora. E soroknak nagyobb jelentő-
séget biztosít az a körülmény, hogy a Daily Mail 
azon a helyen közölte, ahol Rothermere lord 
szokta az ő már-már világot mozgató cikkeit kö-
zölni. „Genfben a kis hatalmak és kis érdekelt-
ségek sokasága, amely mind a maga kisded mal-
mát hajtotta fülsiketítő zajjal, mindeddig meg-
akadályozta az eredményes cselekvést. Általános 
c<sacsogás uralkodott ebben az újkor i bábelben, 
amely a régi világ dekadens demokráciájának 
utolsó karr ikatúrája . Külügyekben ós belügyek-
ben egyaránt oly rendszerben éltünk eddig, 
amelynek egyetlen célja annak biztosítása volt, 
liog-y sem egyes emberek, sem a hatalmak, semmi 
körülmények között ne érlelhessenek elhatározá-
sokat és tetteket." 

A I K K ÉS A L4IYOK ELOKÉÜlZÍTÉISiE 
AZ ÉLETRE. 

í r ta : M I L O T A I G Á T H Y B A R N A B Á S N É . 

Iskolánkban a VIII . osztályos fiúk még ősszel 
elkészítették hazánk térképét, úgy, hogy agyagból 
állították össze az egyes országrészeket. — Miért 
nem csinálhatunk mi is ilyen szép dolgot? — 
sopánkodtak lányaim. — Minden a maga idejé-
ben és helyén, — mondtam, — Nőnek és férfinak 
különböző a természete. Az élet is mást követel 
a férfi tól s mást a nőtől. Hogy kinek mit kell 
tennie, az szépen el van osztva a társadalomban. 
A fér f i élete a nyilvánosságban, a nőé a családi 
körben folyik le. A mi VIII . osztályos fiaink 
azért készítették el hazánk domborművét, hogy 
a kisebb gyermek szívében a haza és a nemzet 
egységének gondolatát, a .nemzeti együttérzést, 
amely szívükben azt a vágyat kelti, hogy: segít-
sünk a hazán! 

— Ugyanezt a célt tűztétek ti is ki magatok-
nak lányok, akkor, mikor az „Aradi tizenhárom" 
emlékbeszédén dolgoztatok. Ázt ti, VIII-os lá-
nyok, azért írtátok és mondtátok el az ünnepé-
lyen, hogy a kisebb gyermekek szívében ugyan-
azt a nemzeti együttérzést indítsátok fel és erő-
sítsétek, ami a ti szívetekben már megvan. És 
míg a fiúk az udvart díszítették, addig ti azt csi-
náltátok, ami a lányokhoz illik. Csinosítottuk 
osztályunkat, lakályosabbá, kedvesebbé varázsol-
tuk azt. Ehhez mi értünk jobban. — így van. 
A fiúké a külső munka, a lányoké az otthon. De 
azért ne gondoljátok, hogy kevesebb értékű a 

női munka, mint a férfié. Csak akkor tudjuk 
értékelni a családanya gondosságát, mikor annak 
hiányát érezzük. H a nincs anya, nincs háziasz-
szony a családban, itt is hiányzik valami, ott is 
a dolgos kéz után kiált egy leszakadt gomb, egy-
egy odaégett étel. Míg a fiúkat ar ra nevelik, hogy 
az üzletben, gyárban, hivatalban, vagy a műhely-
ben szolgálják majd hazájukat és családjukat, 
addig titeket arra nevelnek, hogy családi kör-
ben, otthon dolgozzatok. 

Így beszéltem a lányokhoz, miközben eltűnőd-
tem azon, hogy mennyire más természet lakik a 
nőben, mint a férfiban! Ezt a természeti különb-
séget nekünk figyelembe kell vennünk tanítás 
és nevelésünk közben. Kell, hogy mikor tanítunk, 
az általános szempontok mellett kiemeljük a fiú-
kat és lányokat különösebben érdeklő dolgokat. 

A tanterv rá is mutat arra, hogy miképpen 
történjék ez. Míg a fiúkat természeti és gazdasági 
dolgok ismertetése céljából kiküldi az erdőbe, 
mezőre, bányába, addig a lányoknak a konyhát, 
lakást, kertet, mint a családi otthonhoz tartozó 
helyeket ós munkakört jelöli ki. 

Ez azonban nem azt jelenti, hogy a tananyag 
egyes részeit elhatárolva ismertessük fiúkkal és 
lányokkal, hanem azt, hogy keressük és találjuk 
meg mindenhol, hogy mi a mindkét nembeli 
fiatalság tudnivalója az egyes anyagrészekben. 
Mindig magunk előtt lássuk, mik azok a dolgok. 



1 6 8 N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 67. ÉVF. 

amelyek a nőket és mik azok, amelyek a férfia-
kat külön-külön és együttesen érdeklik. 

A fizika-vegytani ismeretekből ugyanazt nyujt-
juk fiúknak és lányoknak. De a törvények alkal-
mazása más és más. A fiúkból gyári vagy mű-
helymunkások, iparosok, technikusok, mérnökök 
lesznek. Vezessük el őket a műhelyekbe, gyá-
rakba. Mutassuk meg az égésnek táplálását a 
kazánok alatt s a gőz hatását a mozdonyok szer-
kezetére. A villanyfejlesztő készülékek működé-
sét. A szerelést, különösen az épületszerelés mód-
ját. Mert jó, ha minden családapa maga javít ja 
rádióját, a lakás villany- és gázszerkezeteit; 
maga bőrözi a vízvezetéket, be tud vágni egy ab-
lakot, bo tud reszelni egy kulcsot, beilleszt egy 
ásónyelet. Ezt a fa j ta munkát nő csak a végső 
esetben végzi, mikor családi vagy egyéb köteles-
ségek a nőt állítják a hiányzó férfi helyére és 
munkakörébe. 

A lányok a háztartásban ismerkednek meg 
már zsenge korban a háztartás ezerféle munkája 
közt a tűz és gőzzel. A tegnap háziasszonya nem 
tudatosan cselekedte azt, amit tett, hanem a meg-
szokás, a mások hasonló munkálkodása késztette 
őt arra, hogy így vagy úgy cselekedjék. „Mert 
hisz a nagyanyám is így mosott, így főzött és 
mindig jól sikerült minden!" A ma háziasszonyá-
nak tudatosan kell felhasználnia és alkalmaznia 
a fizikai és vegytani törvényeket háztartása ja-
vára. 

Például most, hogy hazai szénnel fűtünk, nagy 
jelentősége van annak, hogy ismerjük a barna-
szénnel való fűtés módját. „Hallgasd csak a 
rádióelőadásokat, ha teheted. Ott magyarázták 
meg nem is egyszer, hogy hosszú lánggal fűt-
sünk. Hogyan? Próbáld meg csak az iskola kály-
hájában! Toldd hátra a parazsat és helyezd úgy 
el a szenet az előrészben, hogy a fejlődő gázok-
nak a parázson át kelljen a kürtő felé tódulnia 
és így a parázs fölött lángralobbanni. H a nem 
így teszel, a gázok kisurrannak a kéményen. 
De el ne zárd a kályhacsövet este, mert nem biz-
tos, életre ébredsz-e reggel a családoddal együtt. 

Vagy: a gőz (meleg) kiterjeszti a kifőzésnél a 
ruha szövetszálait. A legtöbb mosónő, aki nem 
tanult fizikát, most hideg vízbe teszi a ruhát. 
Nem tudja, hogy a tág szövődményből az úgy-
nevezettt „sleiderozás" himbálás közben a víz-
nyomás kicsapja a főzés alatt feloldódott szenny-
maradványt is. Most már tudjuk, hogy miért 
szürkül meg a fehérnemű. 

És ha a főzésnél vagy mosásnál leforrázza ma-
gát valamelyik családtagod, nehogy a vízvezeték 
alá tartsa a fájós kezét, mert akkor a hideg által 
összehúzott erekbe, amelyek kitágulnak, mihelyt 
elveszed kezedet a víz alól, újult erővel tódul a 
vér és erősebb a fájdalmad, mint volt. E helyett 
el kell zárni az oxigéntől a fájós testrészt. És ne 
önts vizet az égő zsírra, mert még nagyobb bajt 
idézel elő! 

Ilyen, az életben előforduló baleseteknél, beteg-
ségeknél való segélynyújtás; a betegségek, sze-
rencsétlenségek megelőzése lenne szerintem a fő-
anyaga a lányok egészségtanának. Az anatómiá-
ból: az emésztőszervek működése és megbetege-
désének megakadályozása. Mert a nőre, az ő ön-
kényes főzési módjára (fűszerezés, sózás, túlzsí-

ros ételek) van bízva a család étellel való el-
látása. És igazán nem közömbös, mit és mennyit 
ad enni családjának. Ezért az ételanyagok kaló-
ria- és táplálóértékének felismerése is fontos 
anyaga a lányok egészségtani és vegytani tanul-
mányainak. Nem úgy értve, hogy pontosan tudja : 
ha megeszem ezt vagy azt, milyen arányban fű t i 
testemet vagy járul hozzá annak felépítéséhez, 
hanem elég, ha a lány megtanulja mérlegelni, 
mit főzzön inkább; azért, mert akkor majd az 
önálló gazdaasszonykodásban is mérlegeli azt és 
nem szedi le a húslevesről az egyetlen értéket, 
a habot, hogy szebb legyen a leves, hanem fizikai 
módon az áramlás megszüntetésével éri el azt. 
Megtanulja majd, hogy sófélékkel, fűszerrel telí-
tett ételt ne ad ja vesebajos, szívbajos család-
tagjainak, hanem frissen sült húst, mert abban 
még a vitamin sem pusztult el; a tejet ne hagyja 
a tűzhely szélén állni, hogy vastag föle legyen, 
éppen a vitamin megmaradása miatt ; hogy a 
zöldbabot ne hideg vízben tegye fel, hanem ap-
ránként dobálja a forrásban levő vízbe. Az így 
főtt bab negyedóra alatt vajpuha, míg a régi-
módi szerint főzve órák múlva is rágós marad. 
Nagyjelentőségű dolog az ilyen ügyeskedés, nem-
csak idő-, munka- és tüzelőanyagmegtakarítás 
végett, hanem azért is, hogy az így elkészített 
jóízű ételek elfogyasztása kellemes hangulatba 
r ingat ja a családtagokat. És ezen alapszik a csa-
lád békéje. Hiába, a természet is a szív mellé 
helyezte a gyomrot. 

Mennyi mindent lehetne még a lányok egészség-
tanáról mondani! Így például rá juk van bízva 
a jövő nemzedék testi épsége is. Hány nyomo-
rékkal, púpossal találkozunk! Vérzik a szívünk, 
ha elgondoljuk, hogy ezek is éppoly délceg em-
berek lehetnének, mint a többiek, ha a vigyázat-
lanság, a hanyagság, a könnyelműség nem ült 
volna a bölcsőjüknél. Hányat közülük leejtett kis 
testvére, akire rábízta a szomszédoló anya; vagy 
ferdevállú lett a növendéklányka, mert gyenge 
teste nem bírta cipelni a saját súlyának harmad-
részét kitevő testvérkét. No, és az anyai büszke-
ség, hogy: „az én fiam már nyolc hónapos korá-
ban szaladt!" Szegény fiatal legényke, kire gon-
dol nehéz szívvel elcsúfított görbe lábaiért? 

Egyszer bementem a szolgalakásba; ott ült a 
nagymama, kar ján a háromhónapos unokával, 
akinek kezében egy hatalmas darab füstölt kol-
bász volt, melyet a kis pólyás élvezettel szopo-
gatott. A nagyanyó eldicsekedett, hogy éppen 
most lakatta jól a kicsit krumplilevessel, mely-
nek maradványa ott piroslott a paprikás lében. 
Ilyen dolgoknak nem szabad előfordulni a mai 
anyáknál, akik már tanulják, hogy a csecsemő-
nek gyenge hártyával bevont emésztőszerve nem 
alkalmas félig romlott húsból készült, napszá-
mosgyomornak való ételfélék megemésztésére. 

De nehogy azt gondoljuk, hogy ilyenféle dol-
goknál a fiúk a rövidebbet húzzák! Dehogy! Főz-
nek ők is, de még mennyire! Mi mást csinálnak, 
mikor elbeszélgetünk velük, hogy a sót, csala-
mádét hogyan adják a teheneknek, hogy meg ne 
ártson nekik. Hogy a zöld lóheréből csak csíny-
ján egyen az állat, nehogy felpuffadjon. És ha 
ez mégis megtörténne, mi a segítség ott, ahol 
nincs állatorvos? Hogyan kell felemelni a lovat, 
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ha elcsúszik a síkos úton? Jó, ha a fiú ismeri a 
veszettség előjeleit, mert így nagy szerencsétlen-
ségeknek veheti elejét. A beteg állat óljának fer-
tőtlenítése, a permetezőanyag vegyítése, rnű-
trágyakészítés módja, ezek vegyi munkálatok, 
melyek a fiút illetik meg. 

A fiúk egészségtana az általános szempontokon 
kívül a gyorssegélynyujtás szerencsétlenségek-
nél. Hogyan lehet elkerülni a műhely-, gyár-
vagy forgalmi szerencsétlenségeket? Autóvezetés-
nél: kitérés, előzés. Ha az országos szokás elle-
nére cselekszik a vezető, mennyi ba j származ-
hatik ebből! Mert a gép barátunk, de csak addig, 
amíg kellő vigyázattal bánunk vele. A gép sze-
reti, ha figyelmesek vagyunk iránta, ha elhanya-
goljuk, ellenségünkké válik. 

H a ismerik a fiúk a gázok keveredését, a rob-
banásoknak elejét vehetik. De a lányoknál se 
feledkezzünk meg az életből vett példákkal iga-
zolni figyelmeztetésünket. Megtörtént események-
nek jobban hisznek. Mondjuk meg nekik, hogy 
gyúlékony, robbanó anyagokat ne tartsunk a 
házban; de ha ez elkerülhetetlen, csak szabad le-
vegőn, nyitott ablaknál, fűtetlen helyiségben dol-
gozzunk velük. Amily veszedelmes a benzin a 
vigyázatlan kezében, éppoly áldás a forgalom-
ban, a gépek hajtásánál. Milyen nagy hasznára 
vannak a traktorok a mezőgazdaságnak! A mai 
gazda nem is tudná földjét kellőleg művelni 
traktor nélkül. No most szerencsésen kivittük a 
fiúkat a mezőgazdaságba. Ott az ő munkahelyük, 
annak a célszerű műveléséről beszélgessünk ve-
lük, mert ezáltal nemcsak családjuknak, hanem 
hazájuknak is hasznára vannak. Ültessenek fát 
erdőn, mezőn, de a kertben is. Gondozzák is az-
tán a kis csemetéket éppen úgy, mint a lányok 
kis testvérkéiket. Mert nem elég ám az élőlényt 
kitenni a világba, ápolni is kell azt. A fácska 
éppoly gyámoltalan, mint a kis gyermek. „Ha 
engednétek, fiúk, hogy a rovarfélék és ivadékaik 
élősködjenek a gyenge, magatehetetlen fán, nem 
volna jó szívetek. A fa egy kis koldus. Folyton 
kér valamit. Egyszer öntözést, másszor egy kis 
fésülést drótkefével, majd egy kis mosdatás! per-
metezéssel, most megint egy kis enni-innivalót, 

máskor, hogy szabadítsuk meg fölösleges gallyai-
tól, hogy támasszuk alá gyümölccsel terhelt ágait. 

Ha a nőnek örökös gondja a háztartási munka, 
amelynek se eleje, se vége, a fiú gondja majd a 
gazdasági élőlények ápolása, amely munkának 
nagyon is van látszata. Szép látvány erdő-mező 
bő hozadéka, vagy egy kés alá való kétmázsás 
disznó, egy kivitelre szánt hízott marha! De a 
lányok sem nézik ölhetett kézzel a fiúk gazdasági 
munkáját. Óh dehogy! Az igaz, hogy nem a nők 
szokták elültetni a fákat . Hernyózni, száraz 
gallyat levágni sem az ő dolguk. De a fán ter-
mett gyümölcs felhasználása, konzerválása, cso-
magolása már az ő munkakörükbe tartozik. Erről 
beszélgessünk velük. Hogy hogyan telepítenek 
erdőket, oltják, nemesítik a gyümölcsfélét, ez 
közelebbről érinti a fiúkat. De a rózsaszemek be-
helyezése az alanyba, virágnemesítés, virágker-
tészet inkább a nő finomabb, könnyebb kezének 
való foglalkozás. 

Ezért vigyük ki a lányokat a virágkertészetbe, 
hogy a szín- és formapompa megkapja szívüket, 
lenyűgözze figyelmüket és felindítsa akaratukat 
hasonlót alkotni és inkább ezt a foglalkozást 
választani, mint hogy valamennyien a most dívó 
fodrásaszalónokban levegő és napsugár nélkiil 
éljék le fiatalságukat. 

Egész évben foglalkoztassuk lányainkat szoba-
növények gondozásával. Így nemcsak azt tanul-
ják meg, hogy minden kiadás nélkiil mennyire 
derűssé, széppé tehetik lakásunkat a növények; 
nemcsak természetrajzi megfigyeléseket végez-
hetnek raj tuk, másféle észrevételeink is vannak. 
Ha nem gondozzuk kellően őket, tönkremennek. 
Nem is hisszük, mennyire fontos, hogy a lányok 
értsenek a gyámoltalan lények ápolásához. Rá-
juk van bízva felnőtt korukban a család, mond-
hatjuk a nemzet legnagyobb kincse, a gyermek is. 

Lám, a nyáron az egyik kaktuszunk tönkre-
meut, mert túlsók vizet kapott, ami ellenkezik 
természetével; míg egy másik, vizet szerető növé-
nyünk, kellő öntözés híján, elszáradt. í gy van ez 
a gyermekápolásnál is. Az egyik gyermek a túl-
táplálástól, a másik a fehérje- és zsírszegény 
táplálkozástól betegszik meg vagy pusztul el. 

Kozsán: Fatemplom. 
(Régi Magyar Templomok-ból. 
Ismertetését 1. a 180. oldalon.) 
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A tanulók észreveszik, hogyan fordí t ja a nö-
vényke fejecskéjét a nap felé, szinte kihajol a 
másik cserép mögül. Világosságot, napos lakást 
a kicsinek, hogy ne váljék belőle penészvirág. 

Előkészíti a gyermeket a számolás-mérés is az 
életre. Lányoknál a tárgykör magától adódik. 
Egész család megélhet a jól gondozott gyümöl-
csösből, kertből. Milyen kár a községre, országra 
az elhanyagolt gyümölcsös? Hogyan használjuk 
föl a termésfölösleget a legértékesíthetőbb mó-
don? A női munka értéke, mint tőke. A mama 
két dolgos keze élő tőke. Hány százalékot hoz 
munkája? Hány százalékot hoz a mama vesződ-
sége baromfinevelés, libatömés, disznóhízlalás és 
öléssel? Mennyi pénzt kellene a takarékba tenni, 
hogy ennyi kamatot hozzon? 

Ha az édesanya maga mos, mennyi szappant, 
tüzelőt takarít meg, hozzáadva a mosónő bérét, 
kosztját? Ha kis lyuk van a harisnyán, vagy 
csak egy szálon lóg a gomb a kabáton, var r juk 
meg, mielőtt nagyobb a baj. Mennyi hiábavaló 
kiadástól mentjük így meg családunkat. A főzés 
takarékossága, amely azonban no fajuljon zsu-
gorisággá. Ne a család egészségének rovására 
vonjuk el a háztartási pénzből az összeget, hogy 
azon moziba menjünk vagy ú j kalapot vegyünk. 

Érdemes-e konzerválni? Hasonlítsuk össze a 
cukrász befőttjét minőség és tápértékre nézve a 
házival! 

Hol és mikor fizetünk rá bevásárlásainkra, ha 
nem tudjuk a kilón felüli dekák árát gyorsan 
kiszámítani. Akár vevők, akár elárusítók va-
gyunk. Ha a segédek nem tudnak gyorsan szá-
molni, kiteszik őket állásukból. Ezeket a dolgokat 
mind a gyermekek és szüleik bevásárlási esetei-
ből számítjuk ki. Azért tanuljunk meg tizedekkel 
fejben gyorsan számolni és tar tsunk mindig egy 
fillért tárcánkban, hogy vissza tudjunk adni a 
kétfilléresből. 

Mennyit hoz a konyhára, ha magam varrok, 
amint mondani szokás. De itt szószerint lehet ezt 
venni. Mert amit azzal megtakarítok, hogy a 
család egyszerűbb ruháit megvarrom, azzal az 
összeggel pótolhatom a kosztpénzt. Vagy nem 
kell a kosztpénzből elvennem azt az összeget, 
amelyért kis gyermekem ruhá já t megvarrják. 
A lányok számolási lehetőségei között legfonto-
sabb az alkuvás. E g y jól bevált alkuvási mód-
szerre találtunk a sok, valóban megtörtént eset-
nél. A kereskedők már úgy határozzák meg az 
árat, hogy számítanak rá, hogy a vásárlók al-
kudoznak. Most azon áll a vásár, milyen ügye-
sen tud alkudni a mama vagy a lánya? Rende-
sen 35—45%-ot enged a kereskedő. A mama ügyes-
kedésével, életrevalóságával egy jól sikerült al-
kudozási esetnél többet szerzett, illetve takarított 
meg családjának, mint egyheti gyári munkával. 
Azért ne becsüljük le a női munkát! Ne vegyünk 
„primőröket'1. Két hét múlva X%-kal olcsóbban 
kapjuk a gyümölcs- és zöldségfélét. Dél felé men-
jünk a piacra, akkor nagy a kínálat. Ha nagy-
ban veszünk, készpénzzel fizetünk, olcsóbban 
hozzájutunk mindenhez. Őrizkedjünk a fölösle-
ges dolgok vásárlásától és a részletvásárlástól. 
X%-kal drágábban számítják a részletdolgokat, 
amelyek már régen tönkrementek, amikor még 
keservesen fizetjük a részleteket. Nagyon fontos, 

hogy a lányok megszokják a pénz aprólékos 
gyűjtögetését. Ezért jók az iskolaperselyek. Igen 
jó eredményt értem el egypár gyermeknél. Egy 
leányka lemondott a reggeli zsemlyéről és a napi 
4 fillért beteszi a perselyébe. Többen karácsonyi 
meglepetést vettek a gyűjtöt t pénzen szüleiknek, 
mások téli ruhaneműt. így tanulja meg a lány-
gyermek mérlegelni, bármit is tesz családja; így 
közvetlen az ország javára. Sok kis háztartás jó 
beosztásán alapszik az államháztartás. Ha a tö-
meget kitevő alsóbb néposztály nem keveredik 
adósságba, több az állami jövedelem (adózás). 
Ha a lány később, mint háziasszony, visszaemlék-
szik arra, hányszor kisegítette családját iskolai 
perselyéből kivett pénzzel, családi segélyperselyt 
fog majd tartani. 

A fiúknak, akik későbben erdőn-mezőn, műhely, 
gyár és hivatalban dolgoznak, idevágó tárgy-
köröket keresünk. 

Ajánlatos hozzászoktatni őket a szemmérték-
kel való becsléshez. Az őstermelőnek egy szem-
pillantással meg kell becsülnie, hány kilogramm 
gyümölcs lehet a fán, amelyet mindenestül egy 
összegért el akar adni, vagy a lábon álló termés 
hány métermázsát hoz holdanként, ha szüksége 
van a pénzre é9 előleget akar rá fölvenni. Ezért 
jó a házi statisztika. Mikor ilyen időjárású év 
volt, mennyit fizetett a búza, a rozs? 

A szemmértékkel való becslés fontos az iparos-
nál is. Asztalosnak egy tekintettel le kell mérnie, 
mennyi deszka, furnér szükséges ehhez vagy 
ahhoz a bútorhoz? A vállalkozónak: mennyi 
anyaggal építhet fel egy bizonyos terv szerint 
készülő épületet? Igaz, mindezeket a dolgokat el-
saját í that ja az őstermelő, iparos, kereskedő gya-
korlat ú t ján is. De mennyi csalódás, tétovázás, 
anyagi kár ú t j án! Ezért már az iskolában szok-
tassuk rá a fiúkat számolási, mérési, becslési sta-
tisztikák készítésére. De a lányokat is, A varró-
nőnek, kalaposnőnek mennyi nagyságú, területű 
anyag kell ilyen vagy olyan szabású ruhafélére? 
Ha sokat számít, nem csináltatnak vele, ha keve-
set, ő fizet rá. 

S még igen sok, értékes gondolat merülhet fel 
tanítás közben, amikkel a fiúkat s a lányokat az 
életre nevelhetjük. Használjuk fel ezeket, mert 
csak így lesz iskolánk valóban az élet iskolája. 

ISKOLÁNKÍVÜLI NÉPMÜVELÉS 

Imriske, a paraszttehetség. 
írta : dr. NEVELŐS GYULA. 

Is tenben boldogult Móra Ferencnek, a magyar 
tanyai élet kedves szavú írójának egyik novel-
lájában olvastunk Imriskéről. 

A derék Messzi Pál t anya i gazdának a fia 
a kis Imriske. Elment egyszer az apjával Új-
szegedre valami gépfélét vásárolni. Bámuló 
nagy szemekkel nézte á furcsa alakú gépeket, 
kerekeket, dugattyúkat, forgókat, csavarokat s 
amikor hazakerült, maga is faragcsálni kezdett. 
Napokon keresztül fúrt-faragott , végre is olyan 
nagyszerű gépet állított elő, amely, ha nem lett 
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volna juharfából, hanem acélból, biztosan jobb 
lett volna annál, amit a gyárban látott. 

Imriske tanyai fiúcska volt, az arca, a ha ja 
mind egyszínű, napszítta barna, olyan, mint a 
tanyai föld, csak a szeme volt nyugtalan és 
mélytüzű. Kicsike korában a libát őrizte, később 
pedig a malacokat, de mindig motozott, barká-
csolt, úgyhogy még zsebórát is készített. Ám 
nem törődött ezzel otthon senki. Megszokták 
már a magyar tanyákon az ilyen mindenhez 
értő természetet. 

Egyszer azután — ír ja Móra Ferenc — meg-
látta Imriske gépjeit az adótiszt úr. Összecsapta 
a kezét, hogy Isten ellen való vétek ezt a 
konstruktőr tehetséget itt a pusztán elveszni 
hagyni. El kell vinni őt, bemutatni az uraknak, 
taníttassák ki, legyen belőle gazdag ember, nagy 
úr, szerezzen hírt, dicsőséget magának és a ma-
gyar névnek. 

Csakhogy az öreg, a derék Messzi Pál, a nyu-
godt szavú földmíves paraszt máskép gondolko-
zott. Nem visszük mi el őt sehova és nem mu-
tat juk be senkinek, mondotta, mert az a világ 
nem a mi világunk. És Imriske otthon maradt 
és ott faragott tovább a tanyán. 

Sok ilyen Imriskéje van a magyar nemzetnek. 
Van, aki gépet szerkeszt, van, aki szobrokat ké-
szít, fest, költ, ír, zenél, énekel. Mert gazdag rét 
a magyar nemzet lelke, megterem ra j ta minden-
féle gyönyörű virág. Sokat foglalkoztak már 
ezzel íl, dologgal, a magyar őstehetségek felkuta-
tásának kérdésével, meg is kísérelték összeírni 
és kiállítani őket, de ezek a mozgalmak mind 
abbamaradtak. És jó is, hogy abbamaradtak. 
Mert mi történnék az Imriskékkel. ha mind bele-
sodródnának valami tehetségvédő mozgalomba 
és valamennyien kiszakíttatnának az ő sajátos 
világukból, mint a növény a talajából, azért, 
hogy végül bekerüljenek tehetségükkel sáfár-
kodni a városba a — szakbeliek közé. 

Lenne belőlük mérnök a mérnökök között, 
festő a festők között, író az írók között és így 
tovább. Ki merné állítani, hogy az így kiemelt 
és kitanított tehetség az élet szeszélyes áramlá-
sában, ahol előítélet, irigység, rosszindulat ör-
vénylenek, meg fogja állni a helyét, mindvégig 
kitűnik és boldog lesz. A tapasztalás mást mu-
tat. Azt mutat ja , hogy a Pestre sodródott 
paraszt-tehetség elveszti régi kapcsolatát a szár-
mazásával és nem tud ú j kapcsolatot találni az 
ú j élettel. Az ilyen parasztfiú naiv, őszinte és 
bízó, csak a tehetségét érzi, ennek a gondolatá-
val van eltelve, csak a tehetség alkotja előtte az 
egyetlen lépcsőt, amelyen fölfelé szabad és kell 
mennie. Mindezt elhitetik vele a személyével tett 
megkülönböztetések!, a kitaníttatás, a kegyes mo-
solyok és a hangos csodálkozások. Az ilyen fel-
fedezett falusi őstehetség rendszerint úgy szere-
pel egy ideig, mint a talált kincs és az érdeklő-
dés is megindul iránta éppen úgy, mint a talált 
kincs után. Csakhamar akadnak menedzserek, 
impreszáriók és hasonló egyének, akik körül-
veszik1 őt és részesedést keresnek a talált kincs 
értéktermeléséből. A paraszt-tehetséget mester-
ségesen divatossá teszik, a sajtóban szerepelte-
tik, hízelgéssel elkábítják mindaddig, amíg a 

jövedelmezőség tart. De ha ez bármily ok miatt 
megcsökken, elhagyja mindenki- És a megszé-
dült parasztfiú egyszerre kijózanodik. Egy da-
rabig még küszködik, aztán a vágyakozás vissza-
tereli őt oda, ahonnan elindult, hazamegy, lel-
kében kiégve és mélységesen csalódva. Nagy úr 
már nem lehet: de ez még nem lenne baj, na-
gyobb b a j az, hogy paraszt sem lehet már, mert 
az otthoni életközösség szelleme nem szíveli őt 
ágy, mint azelőtt. Afféle közbülső ember válik 

Bdrtfa : Vas „Corona Lucida" csillár a Szent 
Egyed-templomból, a múzeumban. 

(Régi Magyar Templomok-ból. 
Ismertetését l. a 180. oldalon.) 

belőle, se nem úr, se nem paraszt, akinek nagy 
lelkierőre van szüksége, hogy fa lu jában úgy, 
ahogy, mégis önérzettel meg tudja állni a helyét. 

Ezért igazán nem érdemes tehetségnek lenni. 
Ám nézzük a kérdést a másik oldaláról. Hasz-

nál-e a tehetségek kiemelése, városba vitele ma-
gának a falunak és az egész magyarságnak? 

A világháború a maga rettenetességei mellett 
is mértékévé lett az egyes nemzetek értékességi 
fokozatának. Valóságos férfiassági sorrend, egy 
értékrendszer keletkezett a nemzetek között. 

A magyar nemzet katonáiról az egész világ 
megállapította, hogy sok más nemzet katonái-
nál értelmesebbek, higgadtabbak és mindenek-
fölött vitézek. A népek borzalmas viadalában a 
magyar katona az értékfokozat legelején állt s 
ellenség ós jóbarát egyforma tisztelettel néztek 
reája. 

Amilyen erények jellemezték a magyar em-
bert a háborúban, ugyanolyan kiválóságot talá-
lunk ná la a békeéletben is. A magyar képző-
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művészet egész Európában közismert. A magyar 
népművészet tárgyai bármely más nép művésze-
tével a szabad piacon is felveszik a versenyt. 
A magyar dal a rádió révén beszárnyalja az 
egész világot és elismertetésének egyik tanú-
bizonysága például az is, liogy Angliában az 
angol rádió rendes számként iktatta be mű-
sorába a magyar zenét. A magyar sportélet 
évek sora óta gyakran meglepetésszerű lendüle-
teket mutat a legnagyobb nemzetek sporttelje-
sítményeivel szemben is, a magyar cserkészmoz-
galom pedig a maga kedvességével és öntudatos 
fegyelmezettségével különös tekintélyt és első 
helyet vívott ki az összes nemzetek között. 

Ha mindehhez hozzáadjuk azt a tényt, hogy 
a magyar nemzet elszigeteltsége egyúttal el-
hagyottságot és segítségnélküliséget is jelent, 
továbbá azt a szomorú valóságot is, hogy mai 
hazánk immár közel másfél évtized óta csonkán 
vívódik, csak akkor tudjuk ezeket a nemzeti 
kiválóságokat kellően tisztelni és értékelni. 

Mert mindez nem tekinthető egyes egyének 
véletlen személyes tulajdonságának, hanem je-
lenti az egész magyar nemzet kiválóságát. 

A magyar nemzeti léleknek azonban, bár nem 
egyetlen, de mindenesetre legfőbb tényezője a 
magyar nép. Ha a magyar nép lelkét megteste-
síteni és egyetlen tömbbe sűríteni lehetne, akkor 
a tehetség ennek a tömbnek egy külön, önfény-
nyel és öntűzzel bíró drágakövét alkotná, amely 
fényével és melegével az egész tömböt átsugá-
rozza. 

Azt kérdezzük most már, hogy szabad-e, vagy 
lehet-e ezt a drágakövet, a magyar őstehetséget, 
a néplélek lényegének érintése nélkül helyéről 
elmozdítani? Szabad-e a magyar népéletet ezzel 
kiszívni és elhalványítani? 

Nem látná ennek hasznát sem az egyén, sem 
a nemzet. És nem okolja ezt meg semmiféle ne-
mes cél, vagy tiszteletreméltó közérdek. A csoda-
gyerek-keresés sohasem volt közérdekű jelentő-
ségű, hanem csak az üzleti számítás lelkiisme-
retlensége. A magyar nép életében a falvakban, 
a tanyákon, a mezei munkánál, de főleg a nép-
lélek művészi megnyilatkozásainál, mindig je-
len kell lenniök az — Imriskéknek. Ne vigyük el 
őket onnan, el a városba, mert a város elsor-
vasztja az ilyen vadóc-tehetségeket. 

Az elmondottak u tán úgy érezzük, hogy igaza 
van annak a tiltakozó felfogásnak, amely a 
kihalászó, sőt kihasználó mozgalmakkal szembe-
száll. 

Ám tévedés lenne azt hinni, hogy ez a tilta-
kozó álláspont a kérdés befejezését, illetőleg 
megoldását is jelenti egyúttal. A helyes tehet-
ségvédelem kérdése állandóan nyitva áll és 
megoldást keres. A tiltakozás még csak negatí-
vum, még csak a kár megakadályozását kí-
vánja, de cselekvő gondoskodásnak még nem 
mondható. Pedig a mi nagy szegénységünkben 
és a mi kicsinységünkben tehetségeink rendkí-
vüli szellemi kincsét őrizni, megbecsülni, felka-
rolni mindnyájunknak kötelessége. 

Ez a kötelesség természetszerűleg nemcsak a 
paraszt-zsenikre, de a társadalom egész vona-
lára szól. 

A felsőbb társadalmi osztályokban azonban 
a megbecsülés és felkarolás sok tekintetben már 
régóta meg van szervezve. A közép- és felső-
iskolákban és az egyetemeken a bizonyítványok, 
osztályozások, szellemi versenyek, ösztöndíjak 
és egyéb megkülönböztetési eljárások, s sub 
auspiciis Gubernatoris doktorrá avatások, a tu-
dományos társulat i tagságok; külföldi kikülde-
tések stb. mind lehetővé teszik, hogy a tehetsé-
gek idejében észrevehetők legyenek, kiválhassa-
nak és a maguk helyén érvényesülhessenek. 

A legszélesebb nemzeti rétegnél, a paraszt la-
kosságnál azonban nem történt és ma sem tör-
ténik szinte semmiféle intézményes értékelése és 
gondozása nemcsak a tehetségeknek, de semmi-
féle kiválóságoknak. 

Ez a lehangoló tény vetette fel és hozta ide 
most a kérdést. Kérdezzük, miképen lehetne 
megállapítani a helyes módjá t annak, hogy a 
magyar nép Imriskéi, a paraszti őstehetségek 
megfelelő gondozásba vétessenek úgy, hogy sa-
já t életközösségükben megmaradva, teljes ere-
jükkel kibontakozhassanak s ezáltal mind ma-
guknak, mind a nemzetnek hasznára lehessenek. 

Nincs szó itten valamely terhes állami gon-
doskodásnak egyszerre való kiépítéséről, mert 
ilyesmit ma sem az állam meg nem bír, sem 
pedig az ügy természete nem kíván. Csupán el 
kell indítani az utat , illetőleg meg kell tenni az 
első, de határozottnak látszó lépést abban az 
irányban, hogy a magyar paraszt-tehetségek a 
támogatásnak vagy gondozásnak olyan alakjá-
ban részesüljenek, amely necsak az ő személyük 
irányában érvényesüljön, hanem az egész ma-
gyar népélet hasznára is szolgáljon. Mint a föld-
ből felszálló pára, visszahulljon és harmattal 
fokozza az egész talaj termékenységét, vagy 
másszóval a támogatásban necsak a védelembe 
vett tehetség részesüljön, hanem a népélet is, 
amely a tehetség kibontakozásának sok feltéte-
lét szolgáltatja. 

Mi most itt egy különös dologra, a köztudat-
ban nem élő fogalomra gondolunk: a magyar 
nép szerzői jogára. 

A szépséges magyar ruhaviseletekből, a ma-
gyar népi textilművészetből, népköltészeti ter-
mékekből, a mesékből, dalokból, a magyar nép-
zenéből, illetőleg mindezek árusításából már sok 
mindenkinek volt haszna, csak magának a szer-
zőnek nem. Ez pedig a magyar nép- Meg kellene 
jogilag alkotni és aztán érvényesíteni a magyar 
nép szerzői jogát. A nép itt jogi. személyként 
szerepelne s amilyen szerzői jogigényei lehetnek 
a természeti személyeknek, íróknak, művészek-
nek, olyan jogigénye lehetne ennek! a jogi sze-
mélynek is. Hiszen a szerzői jog manapság a 
legéberebb és m á r jól kitermelt jogi kérdések 
közé tartozik. 

A szerzői jog érvényesítése rendszeres jöve-
delmet biztosítana s akkor már csak a megszer-
vezés feladata lenne, hogy ez a jövedelem egy-
részt a méltó tehetségek felkarolására, másrészt 
pedig az összes értékes népszerzeményeknek 
egybegyűjtésére, konzerválására és mindenki 
részére hozzáférhető közkinccsé tetelére szolgál-
hasson. 
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G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

Az ibolya. 
í r ta: DROZDY GYULA. 

Természetrajz, gazdaságtan, háztartástan. IV. osztály. 

Tan te rvünk és Utasításunk szellemében vala-
mennyi tantárgy keretében a környező élettel s 
annak különösen azzal a mozzanataival kell fog-
lalkoznunk, amelyek a gyermekek érdeklődését 
felkeltik s ami értelmük fejlesztésére és lelkük 
nemesítésére alkalmas. Ebben a hónapban je-
lenik meg a tavasz igazi első hírnöke: az 
ibolya. Szerényen húzódik meg az erdőszél rü-
gyező bokrai aljában, a rét sar jadó füve s 
domboldalak giz-gazai, bozótjai között s onnan 
csokorba kötve vonul be a városok palotáiba, 
a tanyák és falvak bogárhátú házaiba, sok-
szor, mint kedves meglepetés, az iskolák tanítói 
asztalaira. 

A rügyfakasztó tavasz első hírnökét mindenki 
szereti, mindenki dédelgeti. Természetesen ki-ki 
a maga módján. Aki csak látásból ismeri, az 
éppen csakhogy észreveszi, de kellemes érzést 
egy-egy pil lanatra mégis szerez neki. Hanem 
az, aki már rejtettebb szépségét is meglátta, 
i l latát érezte, szerkezetét, életének t i tkát meg-
ismerte, az hosszan el tud gyönyörködni benne, 
éppen azért ez jobban is szereti. Az ibolya 
pedig ennek a lelkét jobban melengeti, hatásai-
val jobban neveli. 

Ebben a tanításban tehát nemcsak a gyermek 
biológiai ismereteit fogom bővíteni, hanem a 
természet szeretetében is egy lépéssel tovább 
fogom vinni. Az ibolya nézegetése, vizsgálata 
köz'ben a lelkét finomítom, nemesítem. 

A tanítást kirándulás előzi meg. Az ibolyát 
akár az erdőszélen, akár a napos domboldalon, 
akár pedig a kertben felkeressük, otthonában 
nézegetjük s néhány levelet, virágot, tövet az 
iskolába viszünk, amit, hogy másnapra el ne 
hervadjon, hanem üde maradjon, virágcserépbe 
teszünk, megöntözünk. 

TERVEZET. 
Előkészítés. 

a) K a p c s o l ó i s m é t l é s : a h ó v i r á g . 
— Ebben az évben már egy virágot nézeget-
tünk, vizsgálgattunk. — Felrajzolom a táblára. 
— Ez a hóvirág. — A fehér színe is, meg a neve 
is emlékeztet bennünket valamire. — A hóra, 
mert mikor a hóvirág nyílik, még hófoltok van-
nak a határban. — Ez az első virág. — A hó-
virágnak nincs illata. — Fejét lehaj tva hordja, 
mert még szomorú. — De azért már azt is láto-
ga t ja néhány korán ébredő bogár, — mondják 
a gyermekek a tanultak alapján. 

b) A z é r d e k l ő d é s t a z i b o l y á r a i r á -
n y í t o m . — A hóvirág téli virág. Az első ta-
vaszi v i rág az ibolya. Az, ami itt van az aszta-
lomon, ebben a cserépben. — Azt mi szedtük az 
erdőszélen. — Hasonlítsátok össze a hóvirágot 
és az ibolyát! — szólok. A gyermekek elmond-

ják a különbséget, miközben lelkükben előtérbe 
kerülnek az ibolya lényegesebb jegyei. — Me-
lyik szebb? — kérdezem. Az egyiknek az ibolya, 
a másiknak a hóvirág tetszik. — Mind a kettő 
szép. A hóvirágot a fehér színe, a karcsú, nyú-
lánk termete s ez a lehajtott, szomorú feje teszi 
széppé. Az ibolyának is szép a vékony száron 
ékeskedő lila virága, a nagy zöld levele, bokrá-
nak a lak ja és sok mindene, amit csak annak 
mutat meg, aki szeretettel nézegeti, vizsgál-
gat ja . 

c) C é l k i t ű z é s . — Nézegessük, vizsgálgas-
suk hát ! 

Tárgyalás. 
a) A z i b o l y a t e r m ő h e l y e . (Minthogy 

a növény szerkezete, élete, környezetéhez alakul, 
az ismertetés első mozzanata mindig a termő-
hellyel való foglalkozás legyen.) — Honnan 
kerül ide az ibolya? — kérdezem, mire a gyer-
mekek ezt mondhat ják: — Az erdőszélen szed-
tük. — Ott pedig mindenféle bokor van. — Hol 
találtuk a legtöbbet? — A bokor alatt . — Váj-
jon éri-e a tavaszi napsugár az erdőszélnek azt 
a szólét, ahol szedtük ezt az ibolyát? — Mikor 
érheti? Reggel, délben vagy napnyugtakor? — 
Milyen fekvésű akkor az a terület? — Vájjon 
a domb északi oldalán nyílik-e már az ibolya? 
— Miért nem? — Mert ott még hideg, hűvös 
van. — Lám, az ibolya a déli melegebb, naposabb 
helyeken jelenik meg előbb. — Március máso-
dik felében, április elején azonban már a hűvö-
sebb helyeken is ta lálhatunk ibolyát. Van ibolya 
a hegyes vidéken, van lenn az Alföldön, van a 
vizenyős réteken, a futóhomokon, sőt még a 
sziklák repedései között is tanyázik, ha földet 
talál. Mennyi, de mennyi ibolya nyílhatik most 
szerte Magyarországon! Mert sok ibolya nyílik 
itt tavasszal, milyen országnak nevezhetnénk 
hazánkat? — Ibolyás Magyarországnak, — al-
kotják meg az elnevezést a gyermekek s ezzel 
a kis kitéréssel a hazaszeretet érzelmét is erő-
sítem, mélyítem lelkükben. 

b) A z i b o l y a b i o l ó g i á j a . — A hó-
virágnak a hagymájáról is beszélgettünk. Mire 
való is ez? — Az a hóvirág éléskamrája. Abban 
nyáron át táplálékot gyűj t s tavasszal kiszedi 
belőle, — mondják a gyermekek a tanultak 
alapján. — I t t van az ibolya! — mondom s tö-
ves ibolyát adok a gyermekek kezébe. — Néz-
zétek meg, hogy mi je van ennek a földben'. 
— Ez, ni! — muta t j ák a gyermekek. — Ezt 
a gyökeret tőkének mondjuk. — Nézzétek s 
mondjátok meg, hogy mit láttok a tőkén! 
— Apró rügyeket. — Olyan kis pikkelyek 
is vannak raj ta . Ezek közül némelyik már 
elszáradt, — számolnak be szemléleteikről a 
gyermekek. — Nézzétek most meg, hogy mik 
ágaznak ki a tőkéből! — Vékony gyökerek. — 
Ezeket meg gyökérszálaknak mondjuk. Ha a 
gyökérszálakat jól megnézzük, esetleg nagyító 
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üveget tar tunk föléjük, azokon igen finom szá-
racskákat találunk. Ezek a gyökérszőrök. A kis 
ibolya a nyári hónapokban ezekkel gyűj t i a 
földből a táplálékát ide fel a tőkébe s így ta-
vasszal neki is van miből élnie, éppen úgy, 
mint a hóvirágnak. Az ibolya éléskamrája a 
tőkéje, mert abba gyű j t i össze a táplálékot. 
— Miből fejlődött tehát a sok levél, virág, ami 
ezen a tőkén van? — Abból a táplálékból, amit 
a gyökerek nyáron át a tőkébe gyűj töt tek — 
következtetnek a gyermekek. 

— Rajzoljuk le azt, amit eddig nézegettünk! 
— mondom. Az ibolya földalatti részét a táb-
lára rajzolom, a részek nevét odaírom. (Rajzo-
lás közben a gyermekek mondják, hogy mi ke-
rül a táblára s ugyanazokat a kezükben levő 
ibolyatőn is mutatják.) 

— Most megvizsgáljuk az ibolyának azokat 
a részeit, amelyek a föld felett vannak! — tű-
zöm ki a részletcélt. 

— Nézzétek meg, honnan nőnek ki az ibolya 
levelei! — szólok s a gyermekek megállapítják, 
hogy valamennyi a tőkéből indul ki. •— Mert 
a tőből nőnek ki, azért az ilyen leveleket el-

nevezték tőleveleknek. — Szakítsatok le egy tő-
levelet! — használom az ú j szót. -— Rajzoljátok 
körül az uj ja tokkal! — Rajzoljatok ilyen 
alakot a levegőben is! — Én is lerajzolom 
az ibolya levelének alakját , — szólok s nagy-
alakban a táblára rajzolom. — Mihez hasonlít 
ez? — A szívhez. — Milyen alakúnak mondhat-
juk akkor az ibolya levelét? — Szívalakúnak. 

— Vezessétek körül uj ja tokat a levél szélén, 
de úgy, hogy érintsétek! — Nézzétek is meg a 
szélét! — Milyen a leveleknek a széle? — Csip-
kés. — Azért azt is mondjuk, hogy az ibolya 
levele: csipkés. 

— Tegyétek az u j j a toka t az egészen fiatal le-
velekre! — Most meg a kifejlődött leveleket 
mutassátok meg! — Nézzétek meg, egyforma 
simák-e a kifejlődött levelek és a fiatalok? — 
szólok s a gyermekek megállapítják, hogy az 
ibolya fiatal levelei össze vannak göngyölödve, 
míg a kifejlődött levelek nyitottak, laposak. 
Ezzel a megállapítással kapcsolatban a követ-
kezőkre vezetem rá a gyermekeket: — Vájjon 
melyik levelek gyengébbek, érzékenyebbek? 
— A fiatalabbak. — Ilyenkor még hideg van. 
Melyik levél fázhatik meg hamarabb? A nyi-
tott, avagy az összegöngyölődött? — A nyitott, 
mert annak nagyobb felületét éri a hideg. 
— Miért zsugorodhatnak össze ezek a fiatal, 
gyönge levelek? — Azért, hogy ne fázzanak 

meg. — Ha fáztok, ti is összehúzzátok magato-
kat s eldugjátok a kezeteket. í gy vannak ezek 
a gyenge levélkék is. Nehogy megfázzanak, 
összegöngyölve maradnak. A kifejlődött leve-
leknek már nem ár t a hideg annyira. Azok bát-
ran kifeszítik a mellüket. — De még más oka 

is van annak, hogy ezek a fiatal levelek össze 
vannak göngyölödve. Mindjár t azt is megtud-
játok, hogy miért . Vájjon mi történik a víz-
zel, ha a nap rásüt? — Elpárolog. — Ezekben 
az ibolyalevelekben is van víz. — Ezekből is el-
párolog, ha a napsugár erősen éri. — Mi törté-
nik azokkal a levelekkel, amelyekből a víz el-
párolog? — Elfonnyadnak, elszáradnak. — Me-
lyik levélből párologhat el hamarabb a víz? 

— A fiatalból. — Igen, mert ezek gyengébbek 
és könnyebben beléjük hatolhat a napsugár. 
A kifejlődött levelek már jobban tudják ma-
gukban tar tani a vizet. Miért vannak tehát 
ezek a fiatal levelek akkor is összegöngyö-
lődve, mikor a nap éri? — Azért, hogy a nap 
sugara ne ér je nagy felületen és ne párolog-
tassa el a bennük levő nedvességet, — állapít ják 
meg a gyermekek, amit így erősítek: — Ez az 
összezsugorodás tehát a hideg ellen is, meg a 
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nap sugara ellen is védi a fiatal ibolyaleveleket. 
Mikor a levélkék megerősödnek, már nem olyan 
érzékenyek s lassan kifejlődnek. 

— Most nézzük a virágokat! Fogjátok meg 
az egyiknek a kocsányát! — Nézzétek meg, 
honnan ered ez a kocsány! — A tőből. — Talán 
a másik nem onnan haj tot t ki, — késztetem a 
gyermekeket további vizsgálódásra, mire meg-
állapítják, hogy valamennyi v i rág kocsánya a 
tőből nő ki. — H a ibolyacsokrot akartok kötni, 
hol tépitek le a kocsányt? — A tövénél, azért, 
hogy szép csokrot lehessen kötni. — Milyen 
színű az ibolya v i r ága i — Lila. — Talán a má-
sik másszínű. —• Valamennyi lila. — Azért, 
mert a lila az ibolyának jellemző színe, úgy is 
mondjuk, hogy: ibolyaszín•— bővíteni a gyer-
mekek szókincsét. 

L p o r a e © 

bifc»e 

mez 

B e p o r z á s . 

— A virágról tépjétek le a sziromleveleket, 
miközben számláljátok meg! — Öt. — Most meg 
azt számláljátok meg, hogy hány zöld levélke 
a lkot ja a csészét! — Azt is öt levélke alkotja. 
•— Hanem nézzétek csak meg, a csésze egy he-
lyen kicsit fel van hasítva! — Megtaláltátok! 
— Most nézzétek meg ugyanazt a kis hasadást 
egy ép ibolyavirágon. — Megvan! — Egy kis 
rész kiáll belőle. Ez olyan, mint valami pa-
rányi csizma sarkantyúja, azért ezt úgy is 
mondjuk, hogy az ibolya sarkantyúja . — Milyen 
v i rág lehet az ibolya akkor, ha sarkantyii ja 
van? — Sarkantyús virág! — Nézzétek meg, 
hogy hova, melyik sziromlevélhez tartozik ez 
a sarkantyú! — Tépjetek csak ki egy ilyen sar-
kantyús sziromlevelet! — Most nézzetek be a 
virágkehelybe és mondjátok meg, hogy mit lát-
tok. — Porzókat. — Ha ezeket a porzókat na-
gyító üvegen néznénk, ilyent látnánk, ni! — 
mondom. — Van-e porzószála? — Nincs. — Alul 
megtaláljátok a kettős hosszúkás pontokat, 
amelynek tetején van egy kis sárga nyelvecske. 
A tollatok hegyével számláljátok meg a porzó-
kat! — Abból is öt van. — Igen, de nem mind 
az öt ugyanolyan, mint amilyent a táblára ra j -
zoltam. •— Az öt közül kettő olyan, amelyiknek 
egy kis nyuj tványa lefelé hajl ik s az beér a 

sarkantyúba. A porzók közül egy kis kampós 
rész kandikál ki. Mutassátok meg azt is a tol-
latok hegyével! — Ez a bibe. 

— Ebben a sarkantyúkában mézet gyűj t az 
ibolya. Hanem minek neki a méz? Hiszen ő 
nem eszi meg! — A vendégeinek tar togat ja . 
— A vendégei a méhek és bogarak, — mondják 
a gyermekek. — Mikor a méhecske rászáll az 
ibolya virágára, váj jon hova akar jutni? — 
A sarkantyúkába a mézhez. — Igen ám, de ott 
ú t já t ál l ja valami. Ezek a pici porzónyúlvá-
nyok, ni! — mutatom a rajzon. — Anélkül pe-
dig nem tud a méh a mézhez jutni, hogy eze-
ket meg- ne bolygassa. Mikor a méhecske be-
dugja a fejét, mi történik akkor a porzótokkal! 
— kérdezem, a rajzon szemléltetve. -— A porzó-
tokok felhasadnak s kihull belőlük a pör. — 
Igen, de a sarkantyúban benne van a méhnek 
a feje. — Akkor a r r a is ráhull a virágpor. — 
A méh feje pedig szőrös. — Poros lesz a mé-
hecske fején a szőr is. — Ezzel a poros fejjel a 
méhecske nem törődik. Kiszívja a mézet, aztán 
tovább megy a másik ibolyára, hogy annak a 
mézét is kiszívja. Igen, de közben megérinti 
azzal a nagy buksi fejével a bibét is, melyre 
rátapad egy-két porszemecske. E r re megindul 
a termés fejlődése. 

— Ibolyatermést most csak szárítva mutat-
hatok. I t t van, ni! — Milyen pici! — Felrajzo-
lom nagyítva, hogy jobban láthassátok. •— 
Ez a terméstok ilyen három részre osztott pici 
gömb. Mikor megérik, itt a vonalak mentén 
széthasad. — Akkor kihull belőle a mag, szét-
szóródik a földre, a másik évben kikel. — Iga-
zatok van. Éppen csak a r ra nem gondoltatok, 
hogy március, áprilisban éjjel sokszor még 
talajmenti fagyok is vannak. Mi történhetik 
ilyenkor a termőtokkal! — Megfagynak. — 
Akkor pedig nem lesz többé ibolya, ha megfagy 
a mag. — Igen, hanem ettől ne féljetek! Más-
ként is gondoskodik az ibolya arról, hogy nem-
zetsége ki ne pusztuljon. I t t van ez a hosszú 
szár, ni! —• mutatom. —• Ezt indának mondjuk. 
Mikor az ibolya kinn van a termőhelyén, hol 
van akkor ez az inda? — A földön fekszik. — 
Nézzétek meg, nút találtok az indán! — Apró 
pici rügyecskéket. — Ezek a rügyecskék a föl-
det érintik, belenőnek, belefúródnak abba és 
gyökeret eresztenek. Ugyanígy van ez az inda 
végén is. Az is küld gyökereket a földbe. így 
az inda több helyen odaköti magát a talajhoz 
a gyökerekkel. Később az inda szára elpusztul, 
de a földbe vert gyökerek megmaradnak s tőke 
lesz belőlük. Egy ibolyatőről négy inda is hú-
zódhatik. Egy-egy inda négy tövet is ereszthet. 
A következő évben hány tő ibolya lesz az egy 
tőből? — Négyszer négy: tizenhat. — Lám, a jó 
Isten milyen szépen gondoskodott arról, hogy 
ki ne vesszen az ibolyanemzetség! 

— Szagoljátok meg az ibolyát! — Jó szaga 
van. — Ezt máskép is mondhatjátok, — készte-
tem a gyermekeket más, találóbb, irodalmibb 
kifejezés keresésére. — Űgy is mondhatnánk, 
hogy: kellemes il lata van. — Ezt a kellemes 
illatot úgy hívjuk, hogy ibolyaíllat. Az ibolyát 
meg azért, mert ilyen kellemes illata van, „illa-
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tos ibolyának" is nevezzük. Az ibolyát nem-
csak szép színéért, kedves alakjáért , hanem kel-
lemes illatáért is szeretjük. Hanem honnan jön 
az a kellemes illat? — Az ibolyából. — Igen, 
abból párolog ki, miközben az ibolyabokor kö-
rül ilyen láthatatlan illatfelhő keletkezik, — 
mondom s a bokor köi'üli illatfelhőt rajzon 
szemléltetem. — Hogyan tudhat ják meg a mé-
hecskék, hogy hol van az ibolya! — Meglátják 
vagy pedig megérzik a kellemes illatát. — Igen, 
a szín és az illat csalogatja hozzá a méhecské-
ket és bogarakat. — Hanem más hasznát is 
veszi ennek az illatfelhőnek az ibolya. Ügy van 
az, hogy az ibolya nagyon félti a napsugártól 
a nedvességét, mert enélkiil elhervadna, nem 
élhetne. Vájjon mi történhetik a napsugárral , 
mikor ideér az ibolyát körülvevő illatfelhőhöz? 
— Nem tud r a j t a átmenni. — Átmegy az! Ha-
nem azért mégis megtörik, így ni! — mon-
dom s rajzolom az illatfelhőben megtört nap-
sugarat . — Mi hasznát veszi az ibolya annak, 
hogy illatfelhőjében megtörik a napsugár? — 
Nem éri olyan erősen s nem párologtatja olyan 
gyorsan a nedvességét, -— jutnak el az ered-
ményhez a gyermekek. — Lám, az ibolya min-
den részének: a színének, az illatának megvan 
a maga rendeltetése! 

c) A z i b o l y a r o k o n a i . — Ki látott mái-
másféle ibolyát! — Én már lá t tam fehér ibolyát 
is. — Én már talál tam is fehér ibolyát. — Van 
fehér ibolya is, de ez ritkább, mint az ibolya-
színű. — Hanem van másik kedves virág is, 
aminek ugyan más a neve, de azért mégis ro-
kona az ibolyának. —- Ez ni! — Árvácska. — 
Igen, az a neve s közeli rokona az ibolyának. 
— Számláljátok meg a sziromleveleit! —r Nézzé-
tek meg, van-e sa rkan tyú ja ! — Nézzétek meg a 
porzóját, a bibéjét! — Éppen olyan a szerkezete, 
mint az ibolyáé. — Miféle színű árvácskát lát-
ta tok! — Hol lá t tá tok! — A kertben. — Mert 
a kertben vannak, ezeket kerti árvácskáknak 
mondjuk. Hanem van vad árvácska is. — Ez 
kinn van a mezőn, a réten, a vetés között. — 
Ennek a virágai kisebbek, mint az árvácskáé, 
de a szerkezete ugyanaz. Ennek is öt a szirom-
levele, öt a csészelevele, öt a porzója és sar-
kan tyú ja is van. Hogyan lehetett ebből az apró 
vad árvácskából ilyen szép nagy, bársonyos 
színű kert i árvácska? — Az embereknek meg-
tetszett, bevitték a ker t jükbe és nemesítették, 
— mondják a gyermekek az előzően tanultak 
alapján. (Ebben az időtájban a kertekben itt-
ott már van árvácska. Ha ez nem volna, akkor 
legalább képen, rajzon szemléltessük azt.) 

Begyakorlás. 
a) Ö s s z e f o g l a l á s . — Miről tanultatok 

ma? Mit tudtok most az ibolyáról? — kérdezem 
s a ra jz segítségével is, meg anélkül is elmond-
ják a gyermekek azt, amit az ibolyáról szem-
léltettem, megbeszéltem. — Most már jobban 
megismertétek az ibolyát, így jobban is szeret-
hetitek ezt a kedves, szép, illatos tavaszi virá-
got! 

b) . C s o k o r k ö t é s . A gyermekek rendsze-
rint nem tudnak szép csokrot kötni, mert erre 

még senki sem tanítot ta őket. Csokorba zsúfol-
nak, szorítanak sok-sok ibolyaszálat s azt köz-
vetlenül a virág alatt szorosan összekötik cér-
nával. S ez nem valami ízléses csokor. — Hány 
szálból lehet ez a csokor összekötve? — muta-
tok a helytelenül összekötött ibolyacsokorra. — 
Hol van ez megkötve? — Majd most én kötök 
ibolyacsokrot. Figyeljétek meg, hogyan készí-
tem! — mondom s miközben a csokrot össze-
rakom, mindig mondom: - Kezembe veszek 
egy ibolyalevelet, melynek szárát alul fogom 
meg. Most felveszek egy szál ibolyát. A kocsá-
nyát annak is alul fogom meg s a levélszárhoz 
illesztem s így rakok össze 10—15 ibolyát. Most 
nem közvetlenül a virág alatt, hanem a kocsány 
felénél is alább kötöm meg cérnával. Hasonlít-
suk ösze a két csokrot, — mondom. — Melyik 
szebb? Hogyan vannak a tietekbe az ibolya-
virágok? — Szorosan egymás mellett. — Ho-
gyan vannak az én csokromban? — Hol kötöt-
tétek ti össze a kocsányokat? — Hol kötöttem 
én össze? — Azt mondtátok, hogy az enyém 

Termes 
szebb. Szétbontom a ti csokrotokat, még több 
ibolyát, levelet teszek ebbe a dobozba. — Min-
denki vegyen ki egy levelet s 8—10 szál ibolyát, 
aztán kössön olyan csokrot, mint amilyent én 
kötöttem, — szólok s megindul a csokorkötés. 

A készített csokrok közül egy-kettőt ízléses 
vázába helyezek és azt a szépen elrendezett 
iskolaasztalra vagy más alkalmas helyre állí-
tom úgy, hogy az ízléses legyen. Ezt a környe-
zettel együtt szemléltetem, miközben néhány 
szóval a magam esztétikai érzelmeit is kifeje-
zem. Például : — így szép ez a csokor! — Ja j , 
de kedves! — Milyen üde! — Milyen mosolygó! 
Illik az asztalra, ide a könyvek mellé! — 
Most elveszeni, nézzétek meg így az asztalt! 
— Most ismét odateszem. — Mikor szebb az 
asztalom? — Mikor érezhetem magam mellette 
jobban? — Lám, ez az egy-két csokor ibolya 
milyen széppé, kedvessé teszi környezetemet. 
— Ti is, én is gyönyörködünk az ibolya szép-
ségében is, meg illatában is. 

c) A v i r á g m i n t a j á n d é k . — Azt a 
csokrot, amit itt készítettetek, haza vihetitek. 
Kinek adjátok? — Mit mondtok majd édesanyá-
toknak, mikor átadjátok? •— Mit mondhat az 
édesanyátok és hogyan nézhet rátok? — Meg-
köszöni és kedvesen mosolyog. — Miért? — 
Azért, mert örül neki. — Látjátok, ilyen kis vi-
rággal, amit magatok szedtetek, kötöttetek cso-
korba, mennyi örömet szerezhettek annak, akit 
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szerettek. Később nyílik az orgona, a gyöngy-
virág s más mezei, kerti virág. Abból is köt-
hettek csokrot s elvihetitek annak, akit szereti 
tek. A szobátokban is ízlésesen helyezzétek el 
a virágcsokrokat. 

d) I b o l y a ü l t e t é s . — Ha nektek kiskerte-
tek volna, hogyan ültetnétek az ibolyát? — kér-
dezem s megbeszélés közben felszínre kerül a 
tőkeosztás és az indáról szaporítás módja. 

e) R a j z . A gyermekek mindenesíüzetükbe 
mindazt lerajzolják, amit tanítás közben a táb-
lára rajzoltam. Ehhez hozzárajzolják még az 
ibolyacsokrot s annak átadását, i l lusztratív 
rajzzal. 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

a) Hazai tanügyi lapokból. 

A Magyar Tanítóképző január-február i kettős 
számába értékes pedagógiai cikkeket í r tak : dr. 
Frank Antal „Bevezetés a pedagógiai i f júság-
tanulmányba"; Mácsay Károly „Nevelési és ta-
nítási gyakorlatok a tanítóképzőben"; Kemény 
Ferenc „Még egyszer az idegen szavak"; Jalo-
veczky Pé ter „A tanítóképző-intézetek minisz-
teri biztosai" címen. Ezeken kívül közleménye-
ket találunk a lapban mindarról, ami a tanító-
képző-intézeti tanárok személyi és egyesületi 
életében, valamint a szakkörükhöz tartozó in-
tézményekben fölmerült. Részletesen foglalko-
zik a folyóirat a szakirodalom újdonságai-
val is. 

Anya- és Csecsemővédelem. A havonta egyszer 
megjelenő folyóirat minden közleménye a leg-
szélesebb értelemben közérdekű. Sokat tanul-
hatunk belőle, amit a gyermek- és csecsemő-
gondozásban és nevelésben tudnunk kell, ha 
ennek a hivatásnak minden terén meg akarunk 
felelni emberi kötelességeinknek. A február 
15-én megjelent számba dr. Szokola Leó, dr. 
Herbert János, Albecker Gabriella í r tak ér-
tékes cikkeket. Az Országos Stefánia Szövet-
ség hivatalos közleményei is ebben a folyó-
iratban jelennek meg, amik főkép a védőnők 
körét érdeklik. 

Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Köz-
löny. A februári számba vezető cikket dr. Ko-
kovai Lajos írt, a budapesti községi iskolák 
tanulóinak vizsgálatairól, a szülők társadalmi 
állása szerint. Kokovai cikkén kívül í r t még 
a februári számba Rosznáki Mária és Síklaki 
István is. Az egyesületi életről, irodalomról, 
hírekről slb. szintén kimerítő tájékozást nyúj t 
a lap. 

Levente. A február 15-én megjelent 2. szám 
gazdag tartalommal jelent meg. A Levente 
máris megnyerte a magyar hazafias közönség 
lelkes érdeklődését, amit különben már maga 

a leventeintézmény is eleve biztosított folyó-
irata számára. — Hiszen lépten-nyomon ta-
pasztalhatjuk, hogy a leventéket a nemzet a 
maga hevülékeny szívébe zárta és úgy dédel-
geti, mint nagy nemzeti reménységet, mely tör-
ténelmi hivatást vár és készít elő. I lyen szel-
lem h a t j a át a Levente legújabb számát is, 
melynek tar ta lma a leventeintézmény és a vele 
rokontermészetű mozgalmak minden részletére 
gondosan kiterjeszkedik és sohasem téveszti 
szem elől annak erkölcsi és nemzeti céljait. 
Különösen kiemeljük a hírneves Kempelen 
Farkasról, továbbá Radványi Kálmánnak Az 
ötödik cserkésztörvényvöl í r t cikkét, Keresztes 
Imre kerékpáros kirándulásairól ír t mulatsá-
gos elbeszélését, továbbá az ősmagyarok szo-
kásairól írott cikket, Mező Ferencnek a Lelki-
erőről szóló s Gabányi János, a tábornok-köl-
tőnek Murány és Wesselényi Ferenc történelmi 
kalandjáról írt poétikus legendáját. A többi 
közleményeket dr. Farkas Lajos, Fodor Árpád. 
Vincze József, Nemes Mihály (a magyar vise-
letről), Mézes János, Köveskuti Jenő stb. írt. 
míg verset Sztankó Gyula és Szerető Sándor. 

Új Élet. Kassán megjelenő havi folyóirat. Arra 
törekszik, hogy a vajúdó ú j közszellemnek ha-
tározott s egészséges i rányt és célt adjon. Köz-
leményei irodalmi színvonalon tar tot tak és a 
szellemi élet minden ágazatára kiterjednek. — 
A január i számba Mihelics Vid, Skray Pfeiffer 
László, Semetkey József, Rejőd Tibor, Arady 
Zsolt, Rónay György, Havas Vilmos, Kiss Jenő. 
Fuchs Alfréd ír t értékes cikket és Harsányi 
Lajos hangulatos verset. 

Ifjúságunk. Az elszakított és Csehországhoz 
csatolt gömörmegyei Rozsnyón Ifjúságunk cí-
men havi folyóirat indult meg, melyet Kovács 
Gyula szerkeszt. A lap egész tart alma, minden 
cikke és közleménye katholikus szellemet hir-
det és propagál, pedagógiai érzékkel és tiszta 
magyar nyelven. Biztosan hisszük, hogy a ma-
gyar földmíves i f júság, melynek számára ala-
pították, meleg szeretettel fogadja pártfogá-
sába, éppen mint azt a magyar lelket, melyet 
a lap terjeszteni és megerősíteni h ivatva van 
olvasói között. 

b) Német tanügyi lapokból. 

Az egyszeregy szemléltetése. 
Paula Ponstka bécsújhelyi tanítónő az egy-

szeregy tanításánál ötletesen válogatja meg a 
szemléltető anyagot, amelyen az egyes szám-
sorok egyszeregyét érzékelteti a tanítványai-
val. Módszeréről az alábbi ismertetést közli. 

Az „amerikai mogyoró" néven közismert 
diákcsemege nagyon alkalmas a kettes szám-
sor egyszeregyének a szemléltetésére. Egy 
ilyen termés héja két magot takar — ezt min-
den gyermek a sa já t „praxisából" jól tud ja—, s 
ha most egymásután feltöri a terméseket, egé-
szen természetesnek találja, hogy két termés-
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ben négy, há romban hat, négyben nyolc rnag 
van és így tovább. — A kettes számsort egyéb-
ként más, a gyermeknek tetsző módon is szem-
lél te thet jük: nevezetesen virstli-párokkal. B a r n a 
papirosból a gyermekek kivágnak tíz pár virst-
lit s két ötös so rban kar tonra ragaszt ják . í g y 
előt tük van a ket tes számsor, amelyen — mint 
m a g u k készítette szorzótáblán — minden ne-
hézség nélkül, örömmel t anu l j ák a megfelelő 
egyszeregyet. A rögzítés kedvéér t az egyes 
virs t l ipárok fölé odaí ra t juk a szorzószámot 
(IX, 2X, 3X, 4X ... stb.), a lá ja pedig az ered-
mény t (2, 4, 6, 8 . . . stb.). Míg- a kisgyermekkel 
oly nehéz, sőt lehetetlen fejben kiszámíttatni , 
hogy például a ket tő nyolcszor foglal tat ik a 
17-ben és fennmarad 1, addig azt, hogy 17 virs t l i 
8 p á r és még 1, h a m a r megérti minden gyer-
mek. 

A kettes számsorhoz kapcsolódik a négyes 
számsor. Ennek szemléltetését olymódon ké-
sz í the t jük elő, hogy hivatkozunk az ríjévi üd-
vözlő kár tyákra , amelyeken különféle „sze-
rencsetárgyak" (kéményseprő, malac, bőség-
szaru stb.) mellet t négy levelű lóhere is lát-
ható. Ebből a szerencse-lóheréből nem nehéz 
a gyermekekkel zöld papirosból egy tizes so-
rozatot kivágni és kartonon két ötös sorban 
felragasztatni . A gyakorlás ezen az ú j abb 
szorzótáblán most már könnyen megy s a né-
gyes számsor egyszeregye szinte észrevétlenül 
rögzítődik a kis agyvelőkben, különösen, ha 
e r re a táblára is odaí ra t juk az egyes lóhere-
levelek fölé és a l á a szorzószámokat, illetve a 
szorzatokat. 

Csak később, a há rmas és ha tos számsor u tán 
következik a nyolcas-egyszeregy. Előzően mái-
szó volt mindenféle mesterségről, így a lóval 
kapcsolatosan a patkoló kovácsról is. A patkót 
t ehá t ismerik a gyermekek. Ü j r a megmutat-
j u k nekik, de mos t már megszámolta t juk ve-
lük a patkón levő lyukakat is, amelyen át sze-
gezik rá a patkót a ló p a t á j á r a . Nyolc lyuk 
van, tehát minden patkó felszegezéséhez nyolc 
szög kell. A kovács a bőrköténye zsebébe tesz 
egy csomó szöget, azután neki lá t a patkolás-
nak. Hány pa tkó ra van szüksége? Négy pat-
kóra és hozzávaló szögekre. E g y patkóhoz nyolc 
szögre, kettőhöz t izenhatra. H a 24 szöget t e t t 
a kötényzsebébe, h á n y patkót verhet még fel? 
H á n y szög kellett volna a négy patkó felveré-
séhez? — így következhetnek egymás u tán a 
kérdések a pa tkolás körül, m a j d később más 
tárgykörből is; például : Mit vehetünk nyolc 
f i l lérért? Mit vehe tünk nyolc pengőért? stb. — 
Az egész nyolcas számsort természetesen szin-
tén rögzíthet jük egy tizes patkósorozat kivága-
tásáva l és felragasztásával, aká rcsak az előbbi 
számsorokat a virs t l ipárokkal , illetve a négy-
levelű lóherékkel. 

A karácsonyi gondolat- és élménykörből ve-
h e t j ü k a szemléltető példát a há rmas számkörre. 
Betlehemeseket a legtöbb gyermek látott, a há-
rom királyok nem ismeretlen tehát előttük. 
Egy-egy ilyen betlehemes csoport három ki-
r á lyá t három, aranypapirosból kivágott koro-
nával ábrázoljuk s a hármas korona-csoporto-

kat ugyancsak fe l ragaszt juk. Ez lesz a hármas-
egyszeregy gyakor lásá ra a lkalmas kis szorzó-
tábla. 

A hatos számkörre a háztar tásból veszünk 
liéldát. Nagymosás és vasa lás után az édes-
anya a rend kedvéért pontosan összerakja a 
fehérneműt, még pedig úgy, hogy minden fa j -
tából fél-fél tuca to t tesz egy csomóba s minden 
csomót szépen átkötöz. A gyermekek szívesen 
utánozzák ezt a gondos m u n k á t papirosból ki-
vágott és hatosával összekötözött apró zseb-
kendőkkel, törülközőkkel, tör lőruhákkal stb. 
Így mindegyik gyermek előtt ott lesznek a ha-
tos számsort szemléltető fehérnemű csomócs-
kák, amelyek felhasználásával könnyen megy a 
szorzás és bemifoglal ta tás gyakorlása. 

A kilences számsort ugyani lyen módon szem-
lél tethetjük és gyakoro lha t juk az ál talánosan 
ismert kuglijáték bábjaival . 

Végül m á r csak az ötös és hetes számsor 
marad há t r a . Az előbbinek a szemléltetése 
semmi nehézséggel sem jár , hiszen a kéz vagy 
kesztyű u j j a i t használhat juk fel a számolás-
nál. A gyermekek nagyon könnyen készíthet-
nek papirosból tíz „kesztyűt": színes papirosra 
fektetik a tenyerüket , ceruzával lerajzol ják a 
kezük kon túr ja i t , az így kapot t ábrát k ivág ják 
és ka r tonra fe l ragasz t ják ; tíz ilyen ábra szem-
lélteti a gyakor lás ra a lkalmas ötös számsort. 

A hetes számsort tu la jdonképen már nem is 
kellene külön szemléltetni, hiszen a hetes-egy-
szeregy a m á r ismert számsorok egyszeregyé-
ből magától adódik. A gyermekek tud ják , 
mennyi 7X2, 7X3, 7X4, tehát azt is tud ják , 
mennyi 2X7, 3X7, 4X7 stb. Csupán a 7X7 ma-
radna há t ra , ezt pedig — de magát az egész 
hetes-egyszeregyet is — aká r egy heti naptár 
lapjaival, a k á r a vadgesztenye hetes levelei-
vel lehet szemléltetni. 

Die Quelle. 

c) Olasz tanügyi lapokból. 

Apró hírek olasz tanügyi lapokból. 
„A koedukációs tanítás veszedelme" címen az 

olasz taní tóság hetilapja, a „Diritt i della scuola" 
közli Francesco Ercole nemzetnevelésügyi minisz-
ter egyik rendeletét, amely úgy intézkedik, hogy 
ezentúl lehetőleg szüntessék meg a fiúknak és 
leányoknak a középiskolákban egyazon osztályba 
való beosztását és ha a létszám megengedi, ala-
kuljanak a középiskolákban is, mint az elemiek-
ben, külön fiú- és leányosztályok. 

* 

A házifeladatok eltiltása. A nemzetnevelésügyi 
miniszter azt a rendeletét, amely a középiskolák-
ban már az előző években is eltiltotta a házi fel-
adatok kitűzését a szünnapokra, most az elemi 
iskolákra is k i van terjesztve. A rendelet hang-
súlyozza ezen intézkedésnek célját, — hogy a ta-
nulók az iskolai szünnapok a la t t teljesen bele-
kapcsolódhassanak csa lád juk körébe, másrészt, 
hagy zavar ta lanul résztvehessenek a balilla-
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szervezetek összejövetelein, ünnepélyein és 
gyakorlatain. 

# 

Olaszországban a tanfelügyelők számát az 1933 
július 1-i törvény 278-ban ál lapí t ja meg. Ezek 
egy része azonban részben a tankerületi királyi 
főigazgatósághoz (Regio Provveditorato agli 
Studi) van beosztva, amelyek alá nemcsak a 
középiskolák, hanem a polgári és elemi iskolai 
oktatás és a kisdedóvóügy legfőbb ellenőrzése is 
tartozik. 

* 

Mozi- és rádiókészülékek az elemi iskolai okta-
tásban. Az olasz nemzetnevelésiigyi miniszter, 
értékelve a szemléltetéshez fűződő előnyöket, most 
már nemcsak a középiskolákba, hanem a nép-
iskolákba való bevezetését is a ján l j a olasz gyárt-
mányú mozi-vetítőgépeknek. 

Ugyancsak az iskolák részére beszerzendő rádió-
készülékek költségeinek fedezésére a minisztérium 
intézkedése alapján az alája tartozó hatóságok 
megfelelő összeget állíthatnak be a költségveté-
sűkbe. A nemzetnevelésügyi minisztérium kebe-
lébe beosztott főigazgató elnöklete alatt külön 
bizottság dolgozza ki az elemi iskolák részére a 
rádióelőadások tárgyát, amelyek részben a neve-
lés és oktatás célját szolgálják, részben pedig 
szórakoztatók, amennyiben meséket, kis szín-
darabokat is felvesznek programmjukba. 

d) Francia tanügyi lapokból. 

A gyermekmesékről. 
— Szeretem a gyermekmeséket, mert szere-

tem a gyermekeket s mert emlékezésem teljes 
üdeségében megőrizte saját gyermekkorom ál-
mainak gazdagságát, pedig óh, annyi egykorú 
esemény kezdte ki már a kincsemet. Oázis ez, 
ahová oly örömmel vonulok vissza, — í r j a 
Gaston Cherau, a Goncourt-Akadémia tagja. 

A gyermekek azt szeretik, ami a gyöngédség-
ből, a képzelet könnyed szárnyalásából, a tö-
kéletességnek teljes és vidám szépségéből fa-
kad, amit a legnehezebb megragadni: az álmo-
dozásnak tápláló anyagát. 

Téves a hiedelem, hogy a gyermekek nem 
törődnek a valószínűséggel és f i t tyet hánynak 
az igazságra. Ellenkezőleg, a kivételest vagy 
a rendkívülit csak úgy fogadják el, ha meg-
van a kellő arány, a megokolt viszony az egyes 
elemek között. Még a legbohóbb kalandban is 
keresik a valóságot. Elhiszik, hogy a tündéi-
palotává varázsolja a kunyhót, hogy a cirmos 
csizmát visel és így alapít ja meg gazdájának 
szerencséjét, hogy a folyó vize visszafut forrá-
sához, hogy a virágok elrejtik jótevőik hajlé-
kát az üldöző gonoszok elől, a fák beszélnek, 
a csillagok elszakadnak az égboltozattól s le-
szállnak játszadozni az ő ágyacskáik szélére. 
Mindent elhisznek, mert ég bennük a vágy, 
hogy táplálják sa já t dédelgette álmaikat. Min-
dent elfogadnak, de csak azzal az alaki fölté-
tellel, hogy a mesében ne legyen valami bibi, 

ne sántítson valami, ne legyen benne olyasmi, 
amin megütődnek. Képzeletük végtelen, de táp-
lálék dolgában ennek a képzeletnek is meg-
vannak a maga parancsoló kívánságai. Olyan 
szereplőnek ügyetlen fölléptetése, akinek nem 
lett volna helye a mesében, kissé szegényes 
dísz a mese aranyos hősein, mesterkélt érzel-
messég, egy-egy oda nem illő mondat vagy 
szó éppen elég ahhoz, hogy felrázza, kizavarja 
a gyermekeket ábrándozásukból. A r r a pedig 
aztán nincsen bűnbocsánat, lia kipukkasztottuk 
azt a buborékot, amelyet szövögetni kezdtünk 
számukra. 

Túlzott jóság émelyedést, büntetlenül maradt 
gonosztett meg felháborodást kelt a gyermek 
lelkében. A parlagitól éppúgy iszonyodnak, 
mint a középszerűtől. A nyomorúságon viszont 
megesik a szívük és mélységes hálát éreznek 
a hős iránt, aki elűzi azt, vagy győzedelmes-
kedik fölötte. A gézengúz nagyzolásai csak 
abban az esetben keltenek tetszést, ha erős 
lencsén át vetí t jük azokat, a gúnykép meg 
csak úgy fakaszt nevetésre, ha őszinte és me-
rész. Tény, hogy a gyermekek, akik pedig még 
egyáltalán nem ismerik az életet, csalhatatla-
nul felismerik a józan észt, amelynek azon 
uralkodnia kellene, de amellett könnyedén rá-
vezetlietők az ellentétes ú t r a is. 

Az ember hajlandó lenne azt hinni, hogy a 
mesevilág határtalan birodalmában nagyon 
könnyű operálni. A tapasztalat azonban azt 
bizonyítja, hogy ez a végtelen terület számos 
veszélyes zónát foglal magában. A gyermek 
veleszületett értelmessége a mesemondónak 
legkisebb tévedését is nyomban észreveszi. 
A gyermekben nincsen bíráló hajlam, mert még 
nem ku ta t j a ízlésének okait, de kri t ikai elő-
készület h í ján is bámulatos éleslátással ítélke-
zik. A leleményesség elbűvöli, a huncutság ma-
gával r agad ja s még a legrejtettebb szubtilitá-
sokat, finomságokat is felfogni képes, ha ezek 
közvetlenül a dolgoknak természetes poéziséből 
fakadnak. A szentenciák, a tanulságok nincse-
nek ínyére, ennek tulajdonítható, hogy a La 
Fontaine meséi eltévesztik hatásukat. Az er-
kölcs?... E r r e sincs nagy gondja! Csak egyet-
len morál kellemes neki: hogy annak a hősnek 
legyen végül is igaza, akit megszerettettek vele 
és hogy az kap ja a büntetést, akit gyűlöletes-
nek mutat tak be neki. Ha a gonosz nem bűn-
hődik, a gyermeket nem elégíti ki a mese. 

S végül a gyermek a mesében ra jong a kü-
lönféle nemes érzelmekért, mint a szeretetért, 
barátságért, jótevésért. Akár túlhalmozzák be-
cézgetéssel, akár megfosztják őt a szeretetnyil-
vánításoktól az életben, szívesen azonosítja ma-
gát az érzékeny hősökkel, együtt szenved vagy 
élvez velük. íme, kész regényolvasó már, de 
a cukornak csak a szirupját kedveli s nagyon 
hamar megúnná a cukrászdát, ahol tetszése sze-
rint vájkálhatna a sütemények közt. 

Ha némely meseírók elképzelnék kicsiny ol-
vasójukat, amint emez hirtelen becsapja és uj-
jacskájával félrelöki a mesekönyvet, akkor 
több gondot fordítanának történeteik megírá-
sára. A gyermek méltányolni tudja valamely 
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háromsoros leírás szépségeit és élvezettel kí-
séri egy-egy jelenetnek folyamatosan előadott 
menetét. Mindent összegyűjt és helyesen osztá-
lyozza azt, ami szép, szebb vagy pedig gyarló. 

Távolról se higyjük, hogy a Piroska és a far-
kas meséje olyannyira tetszik a gyermekek-
nek. Nem akadt még gyermek, aki azt állította 
volna, hogy a fa rkas jól tette, hogy felfalta 
Piroskát és nagymamáját . Csak mi felnőttek 
gondoljuk már vagy két évszázada, hogy en-
nek a mesének, nagy hírénél fogva, okvetlenül 
tetszenie kell a gyermekeknek. Mi rá juk tuk-
máltuk ugyan, de ők sohasem fogadták be. 

A Hüvelyk Matyiwik más érdemei vannak s 
i f j ú olvasói ra jongnak érte. A gyermekek sze-
retik a cselfogást, a bátorságot, a jószívűséget, 
az igazságosságot, a nemes érzelmek megnyilat-
kozását és szenvedéllyel csüggenck a csodála-
toson. Kedvünkre mesélhetünk nekik bármit, 
csak a r r a ügyeljünk, hogy meg ne sértsük íz-
lésük törvényeit és ne hagyjuk figyelmen kí-
vül, hogy gyermekekhez szólván, nem kell ok-
vetetlenül mókás, pajkos nyelven beszélnünk, 
mert a gyermek nem szereti a sületlenségeket 
s mihelyt észreveszi, hogy az ő szájaíze szerint 
akarunk erőltetetten beszélni, nyomban elzár-
kózik előlünk, közömbössé válik s meg is vet 
minket, amérthogy olyannyira félreismerjük őt. 

A legnehezebb a 8—12 éves gyermekeknek 
szánt mesét írni, vagyis amaz életkor számára, 
amely a kisded- s a serdiiltkor közé esik. Ek-
kor ugyanis a kis ítélőközönség már tud egybe-
vetni, összehasonlítani. Az írónak itt fokozott 
gondosságot, önellenőrzést kell gyakorolnia s 
csak szépen és — immár — művészien megalko-
tott művekkel léphet nagyobb igényű olvasói 
elé. Ezekből az olvasókból néhány esztendő le-
pergése után felnőttek válnak s emlékezetük-
ben híven megőrzik a műről alkotott vélemé-
nyüket. Mekkora ellenérzést ébreszt az esetle-
nül előadott történet! S mily elszánt védőkre 
tar thatni számot a jövőben a szép mesékért! 

Gaston Cherau, 
a Goncourt-Akadémia tagja . 

L'Éducatioii familiale (Brüsszel). 
1934 januári szám. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Szőnyi Ottó: „Régi magyar templomok". 
(Kiadják a Műemlékek Országos Bizottsága és a 
Magyar Könyvbarátok. Nyomatott a Kir. Magy. 
Egyetemi Nyomdában.) 

Szőnyi Ottó ebben a háromszáznál több képet 
és rajzot tartalmazó, kiállításában nemzetközi 
viszonylatban is elsőrendű könyvben t á r j a ol-
vasóközönségünk elé mindannak lényegét, amit 
az intéger Magyarország régi, Szent István korá-
tól körülbelül 1830-ig terjedő idejében épült 
templomairól a magyar és külföldi művészet-
történelem megállapított s kiegészíti ezt önálló 

kutatásainak vázlatos eredményeivel. Célja az, 
hogy nagy multunk kul túr javaira és ezek között 
leginkább szembetűnő művészeti alkotásainkra 
való emlékezést állandóan ébren tartsa, de bizo-
nyítsa azt is, hogy a magyarnak, mint vallási 
közületbe tömörült népnek, a vallási szükségle-
tein kívül mindig megvoltak a művészeti szük-
ségletei is s mindig kitermelte magából azokat 
a tehetségeket, akik lelküket öntve feladatukba, 
ezt a szükségletet ki is tudták elégíteni. 

A Szent Istvánnal meginduló magyar templom-
építéssel foglalkozva megállapítja, hogy hazánk 
templomépítéseinek első i rányát Szent Benedek 
rendje szabta meg nemcsak saját rendi templo-
maival, de a székesegyházakkal és a plébániai 
templomokkal is. A bencések majdnem másfél 
századon keresztül uralkodtak a magyar egyház-
művészeten, amikor az ú j szerzetesrendek betele-
pedése u tán kénytelenek voltak ezekkel az ura-
lomban megosztozni, régen kialakult magyar-
országi templomtípusokat, a háromhajós, három 
félkörös apszisú, kéttornyú és laposinennyezetű 
bazilikájukat modernizálni, a boltozatot bevezetni 
g a csúcsívet is felkarolni. 

A csúcsíves templomépítés korának ismertetése 
után részletesen foglalkozik a szerző az olasz 
renaissance templomépítkezésekkel, amelyek be-
hálózták az ország egész területét, amely stílus 
meghonosodva, sajátosan helyi magyar forma-
nyelv kialakulásához vezetett s egyes elemei a 
népművészetig hatoltak el. A török hódoltság 
által megszakított építőművészeti tevékenység-
nek csak az ellenreformáció adott újabb lendü-
letet, mely a renaissanceból kifejlődött barokk 
művészetét állította törekvéseinek szolgálatába. 
A barokk második nagy korszaka Mária Terézia 
hosszú uralkodása alatt a rokokóban virágzott ki. 
A rokokó tombolását a higgadt klasszicizmus 
nyugalma követte, amely klasszikus törekvések 
a copf-stílusban és az empire-stílusban öltöttek 
testet. A templomépítési stílusok ismertetése kap-
csán a szerző mindenütt képekben muta t ja be 
az egyes stílusokat megtestesítő jelentékenyebb 
templomainkat. 

Külön fejezetet szentel a szerző falusi templo-
mainknak, a föld rögéhez kötött nép egyszerű 
viszonyai közé állított istenházainak s rámutat 
arra, hogy, mint a művészet alkotásai, szerény 
formájukban is az ízlés megnemesítését szolgál-
ták és a finomabb, szellemibb igények felébresz-
tése révén áldozatkészségre ösztönöztek. Mint kü-
lönlegességről megemlékszik az erdélyi templom-
erődökről, amelyek tornyokkal, bástyákkal, ár-
kokkal és kapuzatokkal, lakó- és raktárhelyisé-
gekkel, kutakkal ellátva fontos védelmi célokat 
is szolgáltak. 

Végül tanulságos ismertetést kapunk a templo-
mok belső díszítéseiről, a falfestésekről, a belső 
berendezést alkotó oltárokról, szárnyasoltárok-
ról, szentségházakról, szószékekről, kereeatelő-
kutakról, stallumokról, padokról és a többi ki-
sebb felszerelési tárgyakról. 

A kitűnő ízlésről tanúságot tevő könyv értékét 
emeli az, hogy német, francia és angol nyelven 
is ismerteti templomépítészetünket s így a kül-
föld számára megkönnyíti legszebb építészeti al-
kotásaink megismerését. 
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Loczka Alajos: A kémiai oktatás alapelvei a 
középfokú iskolákban. Budapest, 1933, 231 lap. 

Nem szorul bizonyításra, hogy manapság, a 
tomboló technika és győzedelmes racionalizá-
lás korszakában, a vegytant kiváló hely illeti 
meg a közművelődési tényezők sorában. Hisz, 
ha a dolgok a mai mederben folytatódnak, a 
jövő háborújá t is elsősorban a vegyészek fog-
ják megvívni, sorsát eldönteni. „A világ u ra lma 
azé lesz — mondja Feurille f ranc ia tábornok —, 
aki vegyi fegyverekkel olyan támadást tud 
mérni, amelyet az ellenfél már nem tud ki-
védeni." E téren valóban Franciaország vezet, 
ahol a hadügyminisztériumban külön műszaki-
vegyi szakosztály van és több mint húsz gyár 
foglalkozik gáztámadások ellen szolgáló védő-
eszközök előállításával. Mi lehet mégis az 
oka, hogy a vegytan ennek ellenére még nem 
foglalta el középfokú tanításunkban az őt meg-
illető helyet! Ezt a jelenséget a szerző a Be-
vezetésben a következőkkel magyarázza: 1. A 
vegytan még mindig a többi természettudo-
mányi tárgy segédtudományaként szerepel. 
2. A „pedagógusok" a vegytantól megtagadják 
az alaki képzőerőt. 3. Kellően kialakult mód-
szer hí ján a vegytan eredmény dolgában sem 
versenyezhetett a többi tantárggyal . 

Az egész munkán ez a három szempont vo-
nul végig: az ügyesen tagolt tartalom mind-
egyik hátrál tató oknak mélyére hatol, a bírá-
lat u tán megjelöli a haladás ú t j á t és minden 
vonatkozásban reális programmal szolgál. Kezdi 
a vegytan tanításának célján, még pedig 1. az 
illető iskolafaj általános nevelési célját illető-
leg, 2. az egyes iskolafajok sajátlagos felada-
taira vonatkozólag. Ismerteti a polgári fiú- és 
leányiskolák, felső mezőgazdasági iskolák, ta-
nító- és tanítónőképző-intézetek stb. hivatalos 
célkitűzését, majd három tanulságos táblázat-
ban (16—18. lap) szemlélteti valamennyi közép-
fokú tanintézetben a vegytan képviseletét heti 
és összes óraszám szerint, úgyszintén a fiziká-
val és a biológiával kapcsolatban. I lyenformán 
kiderül, hogy a vegytan a középfokú iskolák-
ban legmostohábban van képviselve. A követ-
kező fejezetek behatóan foglalkoznak a tantervi 
anyaggal és kiszemelésével, a módszerrel és 
helyi tanmenettel, az óravázlattal és tankönyv-
vel, majd szóváteszik a gyárak látogatását, a 
tanár továbbképzését és a tanulók önképzését, 
a vegytani gyakorlatokat és a munkáltató ta-
nítást. (Ezt az ábrákkal tarkí tot t fejezetet, a 
171—210. lapon, az olvasónak különös figyel-
mébe ajánljuk.) Végül a szerző helyszíni ta-
nulmányozás alapján ismerteti a vegytan taní-
tását Német-, Francia- és Angolországban. I t t 
olvassuk a következő figyelemreméltó sorokat: 
„A világháború alat t a német kémiai tudás és 
kuta tás tette lehetővé a nyersanyagoktól elzárt 
központi hatalmaknak a szükséges hadiszerek, 
gyógyanyagok, tápszerpótlékok előállítását és 
most a leszerelt német nemzetnek a jövő vé-
delmi háborúra való felkészülését ismét csak 
a kémiai laboratóriumok segítik elő." 

Mindent összefoglalva, meg kell állapítanunk, 
hogy az elméletileg és gyakorlat i lag egyaránt 

hivatott szerző tárgyának egész körét pedagó-
giai és didaktikai, közgazdasági és szervezeti 
szempontból mindvégig élvezhető előadásban 
alapvetően megvilágította és didaktikai tanul-
mányával értékesen gazdagította tanügyi mo-
nográfiákban elég szegény szakirodalmunkat. 
(Kapható a szerzőnél: Budapest, Báthory-utca 
12. Ára 4 P.) 

Miskolczy Kálmán: Holdas esték. Tárcák, no-
vellák. Sátoral jaújhely, Vajda József könyv-
nyomdája. 1933. 

Nemes érzésekkel, csendes, zajtalan történe-
tekkel találkozunk a könyvben. A szerző köz-
vetlen, kedves hangon beszéli el a tiszamenti 
faluban lejátszódó eseményeket. Í rásmódja az 
egyszerű tárgyakhoz igazodik. Az őszinteségtől 
áthatott szavak annyira megkapnak bennünket, 
hogy olvasás közben szinte abban a csalódás-
ban ringatódzunk, mintha az események a mi 
környékünkön, a mi ismerőseinkkel történné-
nek. Az elbeszélésekből a szerző tanítói egyéni-
sége sokat jelentően, nemesen bontakozik ki. 
Az őszinte hangon megírt lapok többek között 
azt is kifejezésre ju t ta t j ák , hogy a falusi tanító 
is gazdag lelki életet élhet. Biztosítja ezt első-
sorban hivatása, aztán a magyar föld számta-
lan szépségének állandó szemlélete s népünk 
jóságos lelkének tanulmányozása. Az utolsó no-
vella alkalmat ád a szerző nemes belső tulaj-
donságainak tanulmányozására. Ez az elbeszé-
lés annak is eleven bizonyítéka, hogy a szerző 
a szív mélységéből fakadó, megrázó érzéseknek 
is gyakorlott írói készséggel tud kifejezést adni. 
Megállapíthatjuk, hogy az elbeszélések tárgya, 
hangja, í rásmódja egyaránt becsületére válik 
írójának. Í rása i irodalmi célokat szolgálnak s 
az olvasó lelkében is nemes érzéseket fakaszta-
nak. Mindenképen megérdemlik, hogy érdeklő-
déssel fordul junk írói egyénisége felé. Aki a 
könyvet elolvassa, tiszta műélvezetben lesz része. 
Ügy érezzük, olyan íróval van dolgunk, akinek 
még van mondanivalója s hogy következő mun 
káiban további haladásának, nemes írói tulaj-
donságai fokozatos emelkedésének leszünk szem-
tanúi. 

A gyümölcsfagondozás művészete. Ezt a címet 
viseli az a csinosan kiállított harminckétolda-
las füzet, melyet Bergendy Szilveszter írt, aki-
nek nemrég jelent meg a ,,Faültetés művészete" 
című munkája . Ez az lijabb füzet is gyakor-
lati hasznos tanácsadó. Tapasztalatokkal és 
példákkal igazolja a szerző, hogy a gyümölcs-
fákat helyes kezeléssel meg lehet óvni minden 
betegségtől és meg lehet szüntetni a moniliát, 
a mézgafolyást, „gutaütést", sárgulást. A drága 
permetezés helyett a célirányos gondozást 
ajánlja, amivel a betegségeket ki lehet küszö-
bölni. Tárgya l ja a t a l a j helyes megválasztá-
sát, a különböző gyümölcsnemek számára. Szá-
mos eredeti megállapításával e munka szinte 
forradalmi hang a gyümölcsfagondozás terén. 
Szembeszáll elavult doktrínákkal és a tapaszta-
lat következetességével vezeti az olvasót a he-
lyes út ra . Címlapját galagonyacserjébe oltott 
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körte és naspolyafa díszíti teljes termésben. — 
A füzet 30 filléres postabélyeg beküldése elle-
nében megrendelhető a szerzőnél, Kiskunhalas, 
poste restante. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Jugendliche als Zeugen (Fiatalkorúak mint 
tanuk). Schriftenreihe der Deutschen Vereini-
gung fü r Jugendgerichte und Jugendgerichts-
hilten: 14/15. füzet. 1932, 62 lap. 

A fiatalkorúak tanúvallomásai közös problé-
má ja a nevelés-, a társadalom-, a jog- és az 
orvostudománynak, amelyek magasabb szinté-
zisként mintegy beleolvadnak a pszichológián 
alapuló gyermek- és i f júságtanulmányba. E 
tanúvallomások értékelése két szélsőség körül 
mozgott: vagy egészében elfogadták, vagy tel-
jesen megbízhatatlannak tar tot ták. Már ez is 
muta t ja a probléma nehézségeit, amelyeket leg-
alább jórészben csak a fentemlített tényezők 
összhangzó együttműködése képes elhárítani. 

Ezt a felfogást képviseli az előttünk fekvő 
munka, amely a fiatalkorúak bírósága és bíró-
sági segítői német egyesületének füzetes soro-
zatában jelent meg. Három közleményt tartal-
maz, amelyeket egy összefoglaló és méltató 
előszó vezet be. Ennek szerzője, Grünhut dr. 
bonni tanár, nyomban utal a német büntető 
törvénykezési gyakorlatnak ama hiányára, 
hogy nem ismer külön eljárást a f iatalkorúak 
tanúvallomásainak ügyében és beéri azzal, 
hogy a tanú megesketését a minimális 16 éves 
életkorhoz és a normális szellemi beszámoló-
képességhez köti, de nem számol azokkal a lé-
lektani tényezőkkel, amelyek felnőtteknél és 
kiskorúaknál egyaránt közrejátszanak, a vallo-
másokat befolyásolják, megmásítják. Ennek 
folytán a valóban történteket és a kitalálá-
sokat gyakran önkéntelenül összekeverik, a 
valóságnál rendesen többet mondanak, ami a 
vizsgáló megítélését, eligazodását is megnehe-
zíti és első percben a teljes megbízhatatlanság 
látszatát keltheti. A tanúvallomásoknál az igaz-
ság kiderítése két feladattól függ : a beavatko-
zástól és az i f j i iság gondozásától. Ennek el-
járására nézve ad bő tapasztalat alapján 
útbaigazítást a következő három tanulmány. 
G. Henne-Laufer, boroszlói büntetőtörvény-
széki nőbiztos a f iatalkorú tanuk kihallgatásá-
nak technikáját fejtegeti. Fr . Leppmann ber-
lini egészségügyi tanácsos az orvosi szakértő 
közreműködését tárgyal ja . Ch. Meyer, a ber-
lini országos jóléti és gyermekvédelmi hivatal 
szociális bírósági segítőnője az ifjúságvédelem 
és gondozás feladatai t tárgyal ja fennforgó er-
kölcsi bűncselekmények esetében hat éven ke-
resztül szerzett megfigyelések és tapasztalatok 
alapján. I t t egy éppoly eredeti, mint életrevaló 
újí tással találkozunk, amely a gyermekeknek 
rendőri és bírósági kihallgatását rendkívül le-
egyszerűsíti: Philadelphiában ugyanis már a 
fiatalkorúak első rendőri kihallgatását hangos 

filmfelvételekkel rögzítik meg, amivel későbbi 
zaklatásuknak jórészt elejét veszik. 

Igen értékes, tanulságos kis munka, amely 
a gyakorlati „esetek" lelkiismeretes és hozzá-
értő elemzése révén sok helyes megfigyelést és 
útmutatást tartalmaz és ezzel mind a gyermek-
bíróságoknak, mind a pedagógusoknak fontos 
szolgálatot tehet. k f . 

W. A. Beza: Die Entwicklung des mittleren 
Schulwesens im Burgenland seit dem Wieder-
anschluss dieses Gebietes an Österreich im 
Jahre 1921. (Burgenland középfokú iskolaügyé-
nek fejlődése e területnek Ausztriához 1921-ben 
való visszacsatolása óta.) 1931, 23 lap, 29 képpel. 

Ebben a füzetben Beza főigazgató részletesen 
beszámol az iskolaügynek e területen tíz év alatt 
történt változásairól, fejlődéséről; táblázatokban 
szemlélteti az 1922-ben alapított kismartoni 
(Eisenstadt) szövetségi és a felsőlövői (Ober-
schützen) evangélikus reálgimnázium tanulóira 
vonatkozó statisztikai adatokat ugyanezen idő-
közben, ma jd beszámol a többi tanintézetekről 
is. Ezeknek száma 1921-ben 9 volt, 1931-ben 21-re 
emelkedett, kerek 100 osztállyal, 150 tanerővel és 
2720 tanulóval. A szerző természetesen nem tér-
het ki a magyar viszonyokkal való összehasonlí-
tás elől, amiben bírálat mellett helyenként el-
ismerés is megnyilatkozik. Így pl. felpanaszolja, 
hogy bár a lakosság túlnyomó része (75%) né-
met volt, az iskolákban a magyar tannyelv ural-
kodott, ami utóbb a német nyelv tanítását na-
gyon megnehezítette; majd elismerései szól a 
magyar kormány áldozatkészségéről, amely a 
nyugati városok középiskoláiról messzemenőleg 
gondoskodik, de egyben a nép- és polgári isko-
lákat is hathatósan felkarolja (5. lap). Az osztrá-
kok nagyjában átvették a magyar polgári isko-
lák szervezetét és 1923-ban elrendelték a 8-éves 
iskolakötelezettséget. Ámde az eddig eredmények 
nem elégítik ki a közszükségletet: újabb áldoza-
tokra, kul turál is befektetésekre van szükség, 
amit legjobban bizonyít az a szomorú tény, 
hogy a kivándorlók statisztikájában évi 1200 
lélekkel a Burgenland Ausztriában első helyen 
áll. Vájjon 1921 előtt is így volt ez? k f . 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Háborús gyermekjátékok. 
A játék a gyermek tükre, amelyben egyéni 

sajátságai megnyilatkoznak, épp ezért a játszó 
gyermek megfigyelése a nevelés szempontjából 
felette fontos. Amikor a gyermek játszik, erő-
sen szuggerált állapotban van. Ha a működésre 
való készség idején nincs alkalom a komoly, 
reális működésre, akkor létrejön a játék mint 
a komoly tevékenység utánzása: a kisleány ba-
bajátéka, a kisfiú katonásdija világosan utal-
nak az utánzásra. Groos elmélete szerint a já-
ték azoknak a működéseknek begyakorlására 
szolgál, amelyekre a komoly életben szükség 
van. 

Ezeket a gondolatokat, tényeket annak ötle-
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téből ír tuk le, mert a londoni játékkereskedők 
egyhangú nyilatkozata szerint a mai angol 
gyermekek már alig érdeklődnek az egykor 
annyira kedvelt kis mozdonyok, csónakok, gép-
kocsik iránt, hanem annál nagyobb kedvvel 
fordulnak az ágyúk, tankok, repülőgépek és 
egyéb katonai tárgyak felé, amelyeknek keres-
lete az utóbbi időkben hatalmasan felszökött 
és a közeledő karácsonyi ajándékozásra már 
előreveti árnyékát. Jóllehet a gyermekek ízlé-
sének ilyen megnyilatkozását nem szabad 
ügyeimen kívül hagyni, túlzott fontosságot 
sem kell annak tulajdonítani, mert más a játék, 
ismét más a valóság. A katonák csillogó egyen-
ruhája , feszes felvonulása, lelkesítő zenéje ter-
mészetesen élénken hatnak az i f júság képzele-
tére és ezért a katonásdival csaknem mindenütt 
találkozunk, amihez nálunk a betyár és pandúr 
járul . A nevelésnek ós főleg a szülők okos be-
avatkozásának kell itt a r ra irányulnia, hogy a 
játék csak játék maradjon és a fejlődés folya-
mán ne idegződjék be a gyermek lelkületébe. 
A szerbek eredeti módot fedeztek fel az ifjúság-
harci kedvének élesztésére. A mi hadvezető-
ségünk ugyanis annak idejében az Arangyelo-
vácban eltemetett hőseink megemlékezésére ha-
talmas márványemlékművet készíttetett, amely 
oroszlánt ábrázol. Ez az emlékmű az össze-
omlás következtében már nem volt felállítható, 
hanem Bukovacska-Banja fürdőhely parkjában 
rekedt. Most pedig — a Politika című napilap 
híradása szerint — az ottani gyermekjátszó-
téren fogják felállítani — hadd kergetődzenek 
körülötte és r a j t a a jövő háború szerb hősei. 

A jelenségek párhuzamosságának érdekes 
megnyilatkozása, hogy szinte egyidejűleg ná-
lunk is szóba került ez a ügy. Egyik nőegyle-
tünk vezető tagja ugyanis nyilvánosan felszó-
l í t ja a játékkereskedőket, hogy kirakataikból 
tüntessék el a pusztulást és öldöklést szolgáló 
hadiszerszámok miniatűrjei t , nehogy már 
puszta szemléltetésükkel felizgassák a gyerme-
kek képzeletét és fokozzák birtoklási vágyukat. 
Ahelyett tehát, hogy a gyermeki lelket az ilyen 
pedagógiaellenes hadi játékszerekkel megméte-
lyeznék, inkább olyanokat állítsanak ki, ame-
lyek a gyermek teremtő, alkotó erejét és szuny-
nyadó képességeit fejlesztik. 

A beteg korszellem. 
Erről a mindenkit érdeklő témáról tar tot t a 

napokban igen figyelemreméltó előadást Stekel 
Vilmos dr., a neves orvos és pszichoanalitikus. 
Minket közelebbről az i f j ú ság ra vonatkozó 
megfigyelései érdekelnek. Manapság, úgymond, 
nemcsak a felnőtt, hanem a f iatalkorú bűnözők 
száma is emelkedett. Ennek a szomorú jelen-
ségnek okait a következőkben véli felismerni. 
Az i f júság túlságosan előtérbe lépett, elbizako-
dott és az öregeket nem tiszteli; a sportszellem 
legyűrte a szellem spor t já t : erős izmok nagyobb 
megbecsülésben részesülnek, mint a leleményes 
agy; a tömeg érzelmeit a polit ikára vetíti és 
„vezető" után vágyódik. Az i f júság elveszítette 
tekintély-komplexumát (szülők, nevelők, vallás, 
állam), amelyet nem ütlegekkel és kényszerrel, 

hanem csak példaadással lehet visszahódítani. 
Az etikai értékek összeomlása közepette az if-
júság eszmények nélkül áll és érzéki örömökre 
tör. Orvosi szemmel nézve, a válság már a ja-
vulás derengését jelenti. 

A paragrafusok jegyében. 
A románok tanügyi bürokráciájának követ-

kező esete feljegyzésre méltó. A törvény értel-
mében a 12—18 éves gyermekek a továbbképző 
iskolát kötelesek látogatni, az ellenszegülőket 
pedig pénzbirsággal sú j t ják . Ennek értelmében 
felszólították Csík vármegye egyik fa lu jában 
lakó 17 éves Bálint Veronikát, hogy teljesítse 
kötelességét. Ámde Veronika már asszony, sőt 
anya, hogy tehát a büntetéstől megmeneküljön, 
csecsemőjével együtt leült az iskola pad já ra . 

Osztrák Balilla. 
A kormány által kinevezett ú j sport- és torna-

kollégium tervezetet dolgozott ki az i f j ú ság 
testi és szellemi nevelésének módjára nézve, ha-
zafias szellemben. Az olasz Balilla-intézmény-
nyel rokon szervezet a 8—20 évig ter jedő élet-
korra kötelező testgyakorlást ír elő havonként 
egyszer vagy kétszer. Különös súlyt vetnek az 
if júsági vezetők kiképzésére. 

Hatalmas diákotthon Párizsban. 
John Rockefeller, az ismert amerikai millio-

mos és mecénás 3V2 millió frankot adományo-
zott egy a párizsi diáknegyedben feláll í tandó 
„Nemzetközi Ház" céljára. Ez a nagyszabású 
intézmény, amelynek felépítését egy amerikai 
cég még az idén megkezdi, f rancia és külföldi 
főiskolai hallgatók számára lesz rendelve és a 
rendes lakosztályokon kívül tartalmazni fog 
étkezőhelyiségeket, olvasótermeket és könyv-
tárt , kórházat, színházat, sőt uszodát is. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Magyar Pedagógiai Társaság. A február 17-én 
Kornis Gyula dr. elnöklésével megtartott rendes 
ülésen két tanulmány került bemutatásra. 

1. Friedreich Endre budapesti piarista t aná r : 
A mendikáns diákok sorsa a XVII. században. 
A szatmári béke után az iskolák elszaporodásá-
val a tanulóif júság száma országszerte meg-
növekedett. Az egyházi ós világi pályákon való 
könnyű elhelyezkedés sok szegény i f jú t vonzott 
az iskolába. Ezek mint mendikánsok, kéregetés-
ből éldegélve végezték el tanulmányaikat, egye-
sek pedig, mint Grassalkovics Antal, a későbbi 
kamarai elnök, Biró Márton veszprémi, Kalatay 
Ferenc váradi püspök, magas méltóságokra is 
emelkedtek, de legnagyobb részük csak terhére 
volt az iskolának. Ezért a Helytartótanács 1738-
ban, az országban dühöngő pestisre való tekin-
tettel, kizáratta a jövő-menő koldusdiákokat és 
elrendelte a középiskolai tanulók országos össze-
írását. A fennmaradt jegyzékek érdekes képet 
nyújtanak a tanulók akkori vagyoni és szociális 
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állapotáról. A szellemi pályákon beállott túl-
termelés miatt a tanulás szabadságát is korlá-
tozni kívánták és a földesúr engedélyéhez akar-
ták kötni a .jobbágyfiúk iskolázását, azonban 
Mária Terézia nem fogadta el ezeket a javasla-
tokat. Az iskolák nem haj to t ták végre elég szi-
gorúan a mendikánsok kitiltását és a pestis el-
múltával ismét visszaszivárogtak az iskolákba. 
1754-lfen több mendikáns diákot fogtak el, akik 
a koldulást hivatásszerűen űzték és szélhámos-
kodtak. Pest városának különösen sok baj t okoz-
tak a rakoncátlan koldusdiákok és emiatt több-
ször fordult panasszal a kormányhoz, aminek 
következtében a Helytartótanács 1769-ben végleg 
kitiltotta őket az iskolákból. Az intézkedés érzé-
kenyen sújtotta a felvidéki szegényebb lakosságú 
vármegyéket, .mert sok szegény köznemes fiú 
mendikációból tengődve végezte tanulmányait, 
és panaszos feliratokban kérték a rendelet eny-
hítését, kérésük azonban eredménytelen marad t 
s a koldusdiákok eltűntek a magyar iskolákból. 

2. Mester J ános szegedi egyetemi tanár: Gen-
tile és a fasizmus pedagógiája. A fasizmus szel-
lemi kultúra, a gentilizmus, jelentőségének meg-
ítélésére az előadó áttekintést nyúj t a fasizmus 
tízéves nevelői alkotásairól. Ez alatt az idő alatt 
megnégyszerezték az óvodák számát, felére szál-
lították az analfabéták számát s tíz év alatt 
elemi iskolákra majdnem ugyanannyit, főisko-
lákra pedig többet áldoztak, mint a megelőző 
negyvennégy óv alatt. Alaposan átalakították a 
középfokú oktatást is. Legnagyobb művük az 
iskolával párhuzamos i f júság i szervezet: az 
0 . M. B. (balillák), amelyben a tagok száma 
2,500.000. A szervezkedést betetőzi a Milizia Uni-
versitaria. Az előadó ezután ismerteti ez alkotá-
sok forrását, az aktuális idealizmust, amelynek 
elgondolásán épül az eleven, mozgékony, jövőbe 
néző, a nemzeti szellemmel egybeforrott fasiszta 
kultúra és a fasiszta embertípus, amelynek ki-
emelkedő példaképe a mindenre elszánt, merész, 
az óceánt is legyőző flotta azúrra. A rendszer 
alapfogalma a tényleges gondolkodás örök szár-
nyalása, örökké alakuló folyamata. Nem a mult 
hozza létre a jelent, hanem a jelen idézi fel a 
multat, saját képére és hasonlatosságára. A fa-
sizmus végeredményben a szellemi életet azono-
s í t ja az emberiség tudatos politikai életével; a 
politika ugyanis a nemzet élete, amely egyének-
ben, polgárokban él. Ilyen közösségben az egyén 
felszabadul a maga különcködő egyéniségétől s 
ehelyett részesül az állami élet minden dicsősé-
gében, javában és szabadságában. Ebből az alap-
elvből Gentile könnyen oldja meg az általános 
és részleges nevelés- és oktatástannak minden 
kérdését. Ennek alapján reformálta az elemi, 
közép és felső oktatást. Reformjának alapelvei: 
az iskola az ál lam szerve; a tanuló szabadsága 
és a szervezetek autonómiája egyenlő a felelős-
séggel, Elveinek következményekép hozta be az 
államvizsgákat, amelyek elrendelése óta az olasz 
iskola külsőleg, belsőleg átalakult és évről-évre 
derekabb i f j ú ság kerül ki belőle. Az 1923-as 
Gentile-féle alaptörvényből sar jad ki tehát a 
nagy kultúrprogramm, amelyet a jelen és jövő 
Olaszország megvalósít. 

Mindkét előadás nagy tetszésben részesült. 

H I R K 
Szobrot Klebelsberg Kuno grófnak. 

M é g sokkal élénkebben él nemes egyénisége 
a maga nagy valóságában közöttünk, semhogy 
tiszteletreméltó emléke meghalványulhatott 
volna. Nagyszabású kul túrpol i t ikájának csak 
alapjait rakhatta le azokban az intézmények-
ben, amelyeket a jövendő Magyarországnak az 
összeroskadás katasztrofális napjaiban is meg 
tudott alkotni s azokban megjelölni a további 
nemzeti fejlődés irányát. Hálásan ta r t juk szá-
mon mindazt, amit rendületlen hittel nemze-
tünk jövendőjében, a magyarságért tett és lel-
kesen csatlakozunk azokhoz, akik Klebelsberg 
Kuno gróf emlékét, érdemeit és a lakjá t méltó 
szoborban kívánják példaképül a jövő magyar 
nemzedékek kegyelete elébe állítani. 

A Klebelsberg-szobor ügyét azoknak az in-
tézményeknek a tisztviselői, amelyek Klebels-
berg zseniális koncepciójának legjellemzőbb al-
kotásai, indították meg. Nem kételkedünk ab-
ban, hogy a kezdeményezés visszhangot kelt 
országszerte és csatlakozásra buzdít ja mind-
azokat, akik a nagy kultúrpolit ikus terveit is-
merték és támogatták. 

A szobor-emlékbizottság megalakult és elnö-
kévé dr. Korniss Gyulát, a nagy kultúrpolitikus 
méltó munkatársát , volt ál lamtitkárát válasz-
totta meg. 

A Gyüjteményegyetem tisztviselői mindjár t 
a megalakulás után spontán elhatározásukkal 
azonnal 560 pengőt adtak össze a Budapesten 
felállítandó Klebelsberg-szobor költségeire. A 
Gyüjteményegyetem tudvalevően a Klebelsberg 
gróf legsajátosabb eszméje és alkotása, melyet 
azért h ívot t életre, hogy a Nagy-Magyarország 
szétmarcangolása folytán sok veszedelemtől fe-
nyegetett múzeumi és egyéb rokoncélú nemzeti 
intézményeinkből, amit megmenteni lehet, meg-
mentsen. 

Az 515 pengő kezdeményező gyűjtéséhez a kö-
vetkező intézmények tisztviselői járul tak hozzá: 
Országos Levéltár 28 P 50 f 
Magyar Nemzeti Múzeum 156 P 50 f 
Orsz. Magyar Szépművészeti Múzeum 89 P — f 
Orsz. Magyar Iparművészeti Múzeum 45 P — f 
Csillagvizsgáló Intézet 100 P — f 
Bécsi levéltári és történeti intézetek.. 75P — f 
A Tanács elnöki hivatala 21 P — f 

Összesen... 515 P — f 

Amint a hír nyilvánosságra jutott, hogy gróf 
Klebelsberg Kuno volt vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterünknek Budapesten szobrot állí-
tanak, a háborús összeomlásig Szlavóniában és 
Horvátországban, valamint Boszniában és Her-
cegovinában működött Julián-tanítók körében 
is mozgalom indult meg, hogy a nagy állam-
férfi emlékének megörökítéséből ők is kive-
gyék a részüket. Klebelsberg gróf volt ugyanis 
az, aki mint a Julián-Egyesület egykori ügy-
vezető-igazgatója a külföldi magyar iskolákat 
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megszervezte és a Jul ián-tanítókat az idegenbe 
szakadt magyarok nemzeti védelmére munkába 
állította. A mozgalom eredményeként az akció 
pénztárosa, Mészáros Károly pesthidegkúti áll. 
el. iskolai igazgató-tanító címére eddig a kö-
vetkező önkéntes hozzájárulások érkeztek: 

Bedekovics Is tván 4, Csincsek Ferenc 10, Fé-
nyes Gyuláné 10, H. I.-né 10, Hegedűs Ferenc 
10, Huszár Dezső 7, Imrekné J a n d a Margit 10, 
Ivacsics Hedvig 10, Ivacsics József 10, Károly 
Menyhért 10, Kováts Gyula 5, Kőszeginé Hor-
váth Ilona 10, Kristofics Győzőné 5, Loparits 
R. József és neje 5, Marinovics Alajos 5, Mér 
szaros Károly és neje 20, Moravecz Imréné 10, 
Moravecz Mária 25, Neuhard János 10, Nóvák 
Fr igyes 5, Pesitz Gizella 6, Sá f r án István és 
neje 30, Tóth Sándor 5, összesen 232 pengő. 

Ezenkívül bejelentések érkeztek a közel jö-
vőben történő következő további adományokra: 

Balog Károly 10, Károly Menyhért 10, Lopa-
ri ts R. József és neje 15, Neuhard János 10, 
Ódryné Ripczó Marcella 10, Simoncsics László 
10, Tanai Jenő 12, összesen 77 pengő. 

A beérkező xíjabb adományokról, valamint a 
szobor-ügy további fejlődéséről annak idején 
folytatólag mi is időnként beszámolunk. 

Móra Ferenc emlékezete. Az Országos Gárdonyi-
Társaság március hó 24-én, délután '/26 órakor, 
a Ferenc József Tanítók Házának dísztermében 
(Budapest, Szentkirályi-utca 47.) Móra Ferenc 
emlékére ünnepélyt rendez. Az ünnepély kere-
tében ismertetni fogják elhúnyt nagy írónk éle-
tét s méltatni halhatat lan munkásságát. Ven-
dégeket szívesen lát az Országos Gárdonyi-
Társaság. 

Kitüntetett tanító. Folyó hó 7-én Pécsváradon nyúj-
totta át vitéz Horváth István dr. főszolgabíró ünne-
pélyes keretek között, az egész járás jegyzői kara 
előtt, dr. Hangi Ferenc róm. kath. kántortanító, 
leventefőoktatónak a 12 évi kiválóan eredményes 
leventeoktatói működés legmagasabb helyről jött el-
ismerését, az OTT díszoklevelét és bronzplakettjét. 
Dr. Hangi Ferenc tanítónak ez a 15. és legmagasabb 
levente-kitüntetése. A kitüntetett tanító meghatva 
mondott köszönetet a nem várt kitüntetésért. 

Baranya vármegye és Pécs sz. kir. város 1933— 
1934. tanévi munkaterve. Pécs sz. kir. város is-
kolánkívüli népművelési bizottsága az 1933. évi 
december hóban tar to t ta rendes közgyűlését. 
A közgyűlésen letárgyalt irmukat érvből vesz-
szük az alábbi adatokat: 16 körzetben népműve-
lési, illetőleg közművelési előadások, 3 körzet-
ben szabadliceális előadások folynak. A bizott-
ság két alapismeretterjesztő, két közművelő-
dési, egy képzőművészeti alkotásokat ismer-
tető, egy jellemképző, négy gyakorlat i irányú, 
két nőnevelési tanfolyamot is szervezett. Az 
ülésen a körzetvezetők külön is beszámoltak 
arról, hogy a nagyszámú ós állandó hallgatósá-
guknak a különféle keretekben folyó munka 
már lelki szükségletévé vált. A nőknek az is-
kolánkívüli népművelés körében való tovább-
művelését a bizottság a jövőben szélesebb ke-

retekben folyta t ja . A körzetek munkájába igen 
sok kulturális szerv, dalárdák, műkedvelői gár-
dák, i f júság stb. önzetlenül, hazafias lelkese-
déssel kapcsolódik be. A bizottság a város pol-
gármesterének erkölcsi és anyagi támogatásáért 
köszönetet mondott. — A vármegye munkater-
véből közöljük az alábbiakat: A bizottság 
munkaterve a háromévj népművelési tervnek 
szerves része. A tevékenységet fokozottabb 
gazdasági i rányú munkával bővítették ki. 
A legtöbb községben előadássorozatok folynak. 
A tervszerűség biztosítása érdekében a bizott-
ság hat kötelező előadást jelölt ki, amely elő-
adásoknak a vázlatát az előadók kézhez kap-
ták. Ezeket az előadásokat a vezetők előadás-
sorozataikba ikta t ták be. A többi előadás tár-
gyát a célkitűzésnek, a szükségleteknek és helyi 
viszonyoknak megfelelően maguk az előadók 
állapították meg. 95 különböző i rányú és óra-
számú tanfolyam van a megyében. A bizott-
ság megemlékezik arról, hogy a jellemképző 
tanfolyamok, amelyekről lapunkban már köz-
lést adtunk, tizenkét községben a férfihallgató-
ság nagy érdeklődése mellett folynak. A gazda-
sági irányú népművelést részben a falu veze-
tői, részben szakképzett gazdasági előadók vég-
zik előadások, tanfolyamok, gazdasági kultúr-
esték 'és gazdasági levelesládák formájában. 
Néhány egykés községben anya-, gyermek-, 
családvédelmi tanfolyamokat vezetnek erre a 
feladatra minden vonatkozásban alkalmas fia-
tal orvosok, tanárok, orvosnők. Ezek a tan-
folyamok az egyes községekben 12—14 napig 
tartanak. A nappali családlátogatásokat az esti 
szemináriumszerű előadások követik. A gazda-
sági levelesládákról és a családvédelmi tan-
folyamokról a munkálatok befejezése után 
részletes közlést fogunk adni. 

„Az ember, mint a teremtés koronája" címen 
érdekes előadást tar tot t az iskolánkívüli nép-
művelési előadások kertében Kispesten Pet-
resné Liszkay Anna állami tanítónő, oki. polg. 
isk. tanárnő. Áz előadást nagyszámú közönség 
hallgatta végig, amelynek soraiban dr. Szilágyi 
József orvostábornagy és dr. Ertl János egye-
temi m.-tanár is jelen volt. 

A Veszprémvármegyei Iskolánkívüli Népművelési Bi-
zottság közgyűlése. Igen szép érdeklődés mellett tar-
totta a vármegyei Iskolánkívüli Népművelési Bizott-
ság évi rendes közgyűlését a vármegyeház kistermé-
ben. A gyűlésen részt vett dr. Kenessey Pongrác fő-
ispán is. Az elnöklő dr. Horváth Lajos alispán meg-
nyitó beszédében meleg szavakkal köszöntötte a bi-
zottság ú j ügyvezető elnökét, Krehnyay Béla kir. tan-
felügyelőt. Ezután Rhosóczy Rezső népművelési titkár 
ismertette a bizottság elmúlt évi tevékenységét. A be-
számolójelentés szerint az elmúlt tanévben az alábbi 
népművelési tevékenység folyt a vármegyében: 1752 
népművelési előadás, 5 analfabéta-tanfolyam, 1 alap-
ismeretterjesztő, 2 általános népművelési tanfolyam, 
1 hangjegyismertető zenei tanfolyam, 4 gyorsírási 
tanfolyam, 1 gépíró, 1 ipari továbbképző, 1 gazdasági 
tanfolyam, 2 német nyelvi tanfolyam, 1 háziasszony-
képző, 1 kézimunka és 13 háziipari tanfolyam, to-
vábbá 62 mesedélután, 4 tanulmányi kirándulás, 23 
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népművelési hangverseny, 103 műkedvelői előadás és 
168 alkalmi ünnepség. A tevékenységben 347 előadó 
vett részt. És pedig 32 rk., 25 prot. lelkész, 138 tanító 
és tanítónő, 29 tanár és tanárnő, 24 jegyző, 27 ember-
orvos, 6 állatorvos, 7 mérnök, 7 közig, tisztviselő, 
1 födbirtokos, 3 gazdatiszt, 5 iparos és 42 egyéb fog-
lalkozású előadó. A népkönyvtárak forgalma állandó 
emelkedést mutat. A Vallás- és Közoktatásügyi Mi-
niszter által adományozott 57 népkönyvtárt az el-
múlt tanévben 5936 olvasó vette igénybe, akik össze-
sen 26.846 kötetet olvastak. Az elmúlt évi népművelési 
egységek száma: 6669. 

A beszámoló tudomásul vétele után a népművelési tit-
kár a bizottság 1933—1934. tanévi népművelési munka-
programját terjesztette elő. A munkaterv az alábbi nép-
művelési tevékenységet foglalja magában: 130 köz-
ségben a nemzeti érzés ápolása, az állampolgári er-
kölcsök fejlesztése, egészségügyi tanácsadás és az 
okszerű gyümölcstermelés szolgálatában 3904 nép-
művelési előadás, 228 műsoros est, 4 analfabéta 
tanfolyam, 3 alapismeretterjesztő tanfolyam, 4 ma-
gyar nóta tanfolyam, 6 gyakorlati irányú tanfolyam, 
34 nőnevelési tanfolyam, 82 mesedélután, 9 tanulmá-
nyi kirándulás, 12 népművelési hangverseny, 4 kedély-
(jellem)-képző tanfolyam. A tervbevett népművelési 
egységek száma: 7856. Tehát 118 7 egységgel több, 
mint amennyi a multévi beszámolóban szerepel. 

A munkatervből különösen a kísérletképen meg-
indított jellemképző, a nőnevelés szolgálatában álló 
tanfolyamok és a Szentgálon a Kereskedelemügyi 
Minisztérium anyagi támogatásával szervezett gyapjú-
fonó tanfolyamokat kell kiemelni. 

A közgyűlés az előterjesztett munkatervet Kreh-
nyay Béla kir. tanf., ügyvezető-elnök és Szentiványi 
Károly prépost, biz. tagok hozzászólásai után egy-
hangúlag elfogadta. 

Tekintettel a nőnevelési tanfolyamokra, a közgyű-
lés elhatározta, hogy tanácsadó szervül egy hölgy-
bizottságot alakít dr. Kenessey Pongrácné főispánné 
elnöklete alatt. 

A f. évi költségvetés letárgyalásával a közgyűlés 
véget ért. 

Körösi Henrik leányának esküvője. Körösi 
Ilikét ezévi február hó 10-én vezette oltárhoz 
Asztalos Lajos. Az esküvő fényét emelte, hogy a 
Margit-leánygirnnázium VIII . o. tanulói, akik-
nek a menyasszony osztálytársa volt, igazgató-
juk vezetésével megjelentek a templomban és 
sorfalat állottak. A Néptanítók Lap ja szerkesz-
tősége a volt felelős főszerkesztőjének leánya 
esküvőjén megjelent s jókívánatait fejezte ki. 

Tanszermúzeum Miskolcon. Ebben az évben éri el 
Miskolc városa törvényhatósági joggal való felruhá-
zásának negyedszázados évfordulóját s ezt az évfor-
dulót „Miskolci Hét" rendezésével fogja megünne-
pelni. Ennek az ünnepnek rendezéséből, amely szá-
mot akar adni a város kultúrájáról is, a tanítóság is 
ki kívánja venni a maga részét. Ennek keretében 
fogja bemutatni a tanterv végrehajtásával kapcsolato-
san végzett munkásságát és egyúttal megvetni egy 
olyan intézmény alapját, amely hirdetője lesz a világ-
égés utáni miskolci és borsodmegyei tanítóság mun-

ká jának és egyúttal iránymutatóul fog szolgálni a ké-
sőbbi tanítói nemzedéknek. 

Ebből a célból „Tanszermúzeumot" állít, mely há-
rom részből fog állni. Éspedig: 1. Az iskola és a gyer-
mek. 2. A népiskolai munka. 3. A tanító. 

1. Az iskola és a gyermek. Ebben a részben a me-
gyei és városi tanulók iskoláztatási, vallási, nemzeti-
ségi viszonyait és társadalmi állását elmés grafikonok 
szemléltetik. Ugyancsak itt találjuk meg azokat az 
összehasonlító táblázatokat, melyek a különböző vi-
dékek gyermekeinek szemléletvilágát, képzelőerejét, 
illetőleg az ezek közötti különbségeket tüntetik fel. 
De kiterjeszkedik a falusi és városi, a hegyvidéki és 
tiszamenti, a matyó, barkó és bányavidéki gyermekek 
étkezési viszonyaira is. A gyermekek játékaira, mely 
utóbbi szintén szoros tartozéka a gyermeki lélek 
megismerésének és megközelítésének. Sőt megtaláljuk 
a különböző társadalmi osztályokra vonatkozó és 
a gyermekáldást feltüntető táblázatokat is. 

Mindezek természetesen csak kiemelkedő csúcsai 
egy messzetekintő pedagógiai elgondolásnak, melynek 
megvalósításáért most alapos kérdőíves gyermek-
tanulmányi munka indult meg a borsodi iskolákban. 
E kérdőívek fogják szolgáltatni a különböző vidékek 
tipusos helyiségeinek adatait az összehasonlítások 
céljaira. 

2. „A népiskolai munka" részben találjuk majd 
meg mindazt a szépet és jót, amit a Tanterv és Uta-
sítás szellemében, a szakirodalom tanulmányozása 
alapján, alkotott a borsodi tanítóság. Az egyes írás-
ban kidolgozott és felülbírált tanítási egységek minia-
tűr szemléltető eszközei és a tanulóknak kapcsolatos 
rajzai, kézimunkái, fogalmazványai egy-egy karton-
lapra erősítve valóban a szemléltetés múzeumává 
teszik ezt a részt. Amint lehetetlen volna itt felsorolni 
az egyes tanítási egységeket, éppúgy lehetetlen felso-
rolni az itt kiállított munkákat és elgondolásokat. Ez 
tulajdonképen a „Tanszermúzeumnak" a gerince, mely 
nemcsak gyönyörködtet, de percek alatt többet tanul-
hat itt a tanulni vágyó, mintha egy egész könyvet 
olvas át. Így például Jézus születése Betlehem városá-
val, a csillaggal, pásztorokkal és a kisdeddel. A Hor-
tobágy és élete. Afrika sivatagja a homokbuckákkal, 
tevével, oázisokkal és pálmaligetekkel. Mindez olyan 
tökéletes távlatban, hogy szinte benne érezzük ma-
gunkat is a térben. 

3. A tanítói részben a kiváló tanítókat és azok mun-
káit lát juk megörökítve. Itt lesznek albumokban el-
helyezve az író, költő, festő, zeneköltő tanítók fény-
képei. A Wodiáner- és más dijakkal kitüntetett taní-
tók és tanítóegyesületi vezetők, a tanítói kar értékei-
nek dokumentálására. Itt látható a háborúban részt-
vett és hősihalált halt tanítók névjegyzéke is. Ez a 
rész „nem csak emléket állít a tanítóság erkölcsi nim-
buszának, de a jövő tanítói nemzedéknek is példát 
mutat arra, hogy elődjeinek nyomdokain haladva, 
miképen munkálkodjék egy szebb, jobb és boldogabb 
magyar jövendő megteremtéséért". 

Ez a vázlatos képe annak a pedagógiai elgondolás-
nak, amit a „Tanszermúzeum" meg akar valósítani. 

A „Tanszermúzeum" életrehívója Kolumban Lajos 
vezető királyi tanfelügyelő, aki a tanítósággal kar-
öltve fáradhatatlanul dolgozik a „Tanszermúzeum" 
megalakításán. 

Felolvasóülés. Az Országos Gárdonyi Társaság most 
tartotta meg február havi felolvasóülését Simon Lajos 
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elnöklete alalt. A felolvasóülésen nagyszámú közön-
ség vett részt. Jelen voltak többek között gróf Vch-
tritz Amadé Emil, gróf Lázár Mária, Urmánczy Nán-
dor, a Dante Alighieri-társaság nevében lovag dr. Dzsa-
nola Albert és mások. Sin.on Lajos elnök Madách-
ról tartolt megemlékezésl megnyitójában, majd el-
parentálta Wladár Róbert zeneszerzőt és dr. Móra 
Ferencet, aki a Társaságnak tiszteletbeli tagja volt. 
Megemlékezett Kemény György Amerikában élő író-
ról, lapszerkesztőről, aki Detroitban most ünnepelte 
40 éves írói működését. A Társaság elhatározta, hogy 
a március 24-én megtartandó felolvasóülést Móra 
Ferenc emlékezetének szenteli. Torbágyi Nóvák József 
„Gárdonyi mint műfordí tó" címen irodalomtörténeti 
tanulmányát olvasta fel. Gróf Üchtritz Amadé Emiiné 
„Kócsagtollas vitéz" címen történeti tárgyú novellát 
olvasott fel. Gy. Czikle Valéria, Koncz Dezső és Osváth 
Eszter költeményeikből adtak elő. Noszlopi Aba Tiha-
mérnak „Az ezredtrombitás" című humoros rajzát 
olvasta fel. 

Gyermeknaptár-pályázat. Az Országos Állatvédő Egye-
sület felkéri az írókat és különösen a tanerőket, hogy 
jövő évi Gyermeknaptárát a 8—14 éves gyermekek 
értelmi fokához mért prózai vagy verses közlemé-
nyeikkel emelni szíveskedjenek. Az írásművek az ifjú-
ságot a természet, kivált az állatvilág szeretetére szó-
rakoztatva neveljék, bennük a szép, jó és igaz iránti 
érzéket ébresszék, szívükre és kedélyükre nemesítően 
hassanak, vallásosságban és hazafiasságban erősítsék 
őket. Egyes cikkek természetrajzi, állatvédelmi és 
állattartási tudnivalókat is nyújtsanak, családias irá-
nyúak is lehetnek. Egy-egy közlemény a Gyermek-
naptárban 1—4 lapra terjedhet és ezévi április hó 
15-ig küldhetők be a kéziratok az Országos Állatvédő 
Egyesülethez (Budapest, IX, Ernő-utca 11—13) név-
aláírással és lakásjelzéssel. A naptárban felhasznált 
dolgozatokért a szerző hat pengő tiszteletdíjban ré-
szesül. 

H I V A T A L O S R É S Z 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
59.964/1933. VI. sz. rendelete a debreceni nyári 

egyetem népszerűsítése tárgyában. 

Valamennyi kir. Tanfelügyelő úrnak és a kecs-
keméti kir. Tanfelügyelői Kirendeltség Vezető-

jének. 

I. 
A debreceni m. kir. Tisza István tudomány-

egyetem kebelében a jövő év nyarán már VIII . 
évfolyamába lép az ú. n. nyári egyetem. 

Ennek a nyári egyetemnek a keretében mű-
ködik többek között az az iskolánkívüli nép-
művelődési tanfolyam is, amelyet főként kül-
földi magyar tanítók részére tar tanak meg. 

Kívánatosnak tar tanám, ha ezt a tanfolyamot 
a lehetőséghez képest a magyar tanítóság is lá-
togatná és így szemtanuja lenne annak a fel-
emelő látványnak, amikor a nyári egyetemen a 
külföldieknek egész serege magyar kérdésekkel 
foglalkozik. 

II. 
Valamennyi Főtiszt. Egyházi Főhatóságnak. 
A kir. tanfelügyelőkhöz intézett fenti rende-

letemet azzal van szerencsém Főtiszt. Egyházi 
Főhatóságnak nagybecsű tudomására hozni, 
hogy a bölcs főhatósága alatt működő nép-
iskolai tanítókra nézve hasonló módon intéz-
kedni méltóztassék. 

A miniszter helyett: 
Dr. Petri Pál s. k. 

államtitkár. 

Népkönyvtárak kezelési szabályzata. 
(Kiadta a m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter a 76.300—1934. VII. a. sz. a. kelt ren-

delettel.) 
1. 

A könyvtárat száraz, világos, pormentes helyen 
kell elhelyezni. 

2. 
A könyvtárkezelő a könyvtárért, annak kezelé-

séért ós használatáért felelősséggel tartozik. 
3. 

A könyvtárkezelőnek két nyilvántartást kell 
vezetnie: a) az állomány-nyilvántartást („növe-
déki ós fogyatéki jegyzók"-et) és b) a használati 
nyilvántartást („kikölcsönzési jegyzék"-et). Mind-
kettő házilag készült külön füzetben vezetendő 
és mindkettőnek a könyvtár mellett állandóan 
kéznél kell lenni, hogy ellenőrzés céljára bár-
mikor rendelkezésre álljanak. 

4. 
A „növedéki és fogyatéki" jegyzék rovatai a 

következők: 1. sorszám, 2. a szerző vagy szer-
kesztő neve, 3. a könyv címe, 4. darabszám, 5. a 
növedék ideje, 6. a növedék módja, 7. a fogyaték 
ideje, 8. a fogyaték módja, 9. beköttetetett, 10. 
jegyzet. 

Ebbe a nyilvántartásba a könyvtár minden 
művét külön sorszám alatt be kell vezetni, de 
csak egyszer. Az 5. rovatba a vétel vagy ajándék 
ideje írandó. A 6. rovatban „vétel" vagy „aján-
dék" szóval kell megjelölni a növedék módját. 
A 7. rovatba az elveszés vagy kiselejtezés idejét 
kell beírni. A 8. rovatban „elveszett" vagy „ki-
selejteztetett" szóval jelölendő meg a fogyaték 
módja. A 9. rovat üresen marad, ha a könyv fű-
zött. Ha kötve érkezik, ezt kell beírni: „kötve", 
vagy ha utólag köttetik be, azt kell beírni „be-
köttetett" és dátum. Ha újra beköttetik, azt ebbe 
a rovatba újból be kell írni. A 10. rovatba az 
ajándékozás vagy elveszés körülményeit kell be-
írni. (Ki ajándékozta, ki vesztette el, adott-e ezért 
kártérítést, stb.) 

5. 
A „kikölcsönzési jegyzék" rovatai a követke-

zők: 1. soiszám, 2. a kikölcsönző neve, 3. a ki-
kölcsönzött mű szerzője, címe és darabszáma, 
4. a kikölcsönzés ideje, 5. a visszahozatal ideje, 
6. a megsürgetés ideje, 7. jegyzet. 

Ebbe a nyilvántartásba minden kölcsönzést 
külön be kell vezetni időrendi egymásutánban. 
Tehát ha egy személy egymásután több könyvet 
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kölcsönöz ki, vagy egy könyvet egymásután több 
személy kölcsönöz ki, az ebben a nyilvántartásban 
egymásután külön-külön sorszám alatt szerepel. 
A 7. rovatba azt kell bevezetni, ha a kölcsönző 
a könyvet elvesztette, á rá t megfizette, vagy pedig 
a könyvet a könyvtár számára elvesztés vagy 
nagyfokú megrongálás miatt újból megvásá-
rolta stb. 

6. 
Kölcsönzési órát a szükség mérve szerint, de 

hetenkint legalább egyszer kell a legalkalmasabb 
időben tartani. 

7. 
Kölcsönözhet a könyvtárból a község minden 

lakosa, indokolt esetben ós a szavatosság biztosí-
tása mellett 16 éven aluliak is. A kölcsönző a 
kikölcsönzött könyvért szavatossággal tartozik, 
amely szavatosságot a könyvtárkezelőnek szük-
ség esetén szigorúan érvényesíteni kell. 

8. 
A könyvtárból való kölcsönzés ingyenes. 

9. 
A kölcsönzési idő legfeljebb 3 hónap. 

10. 
Egyszerre csak egy művet szabad egy személy-

nek kikölcsönözni. Amíg a kölcsönző a kikölcsön-
zött könyvet vissza nem hozta, újabb könyvet 
semmi esetre sem kaphat. 

11. 
A könyvtárba csak olyan könyvet szabad be-

venni, amely a népkönyvtárak számára a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium által en-
gedélyezett könyvek jegyzékében szerepel. Ha 
valamely megvásárolni szándékolt vagy aján-
dékozott könyv ezen jegyzékben nem szerepel, 
anuak a könyvtárba való bevétele előtt kérdést 
kell intézni az illetékes törvényhatósági iskolán-
kívüli népművelési bizottsághoz és attól enge-
délyt kell kérni. 

12. 

Évente egyszer, május hó folyamán, a könyv-
tárkezelő tartozik a könyvtárt átvizsgálni abból 
a szempontból, hogy vannak-e olyan könyvek, 
amelyek annyira megrongálódtak, hogy kijaví-
tásuk, xíjra való beköttetésük lehetetlen és így 
kiselejtezendők. Ezen elbírálás alá tartoznak azok 
a könyvek is, amelyeket ragályos betegségben 
szenvedő használt. Ezeket azonnal, már a selej-
tezés előtt ki kell vonni a használatból. 

A kiselejtezendő könyvekről két példányban 
jegyzéket kell készíteni és a jegyzékeket a selej-
tezés engedélyezése végett a törvényhatósági 
iskolánkívüli népművelési bizottsághoz kell fel-
terjeszteni. Az engedély kézhezvétele u tán a se-
lejtezést meg kell ejteni, a selejtezés megtörtén-
tét a „növedéki és fogyatéki jegyzék"-be az illető 
könyv rovatába be kell vezetni és egyben a tör-
vényhatósági iskolánkívüli népművelési bizott-
ságnak is be kell jelenteni a megtörtént selej-
tezést. 

13. 
TJj könyvek használatbavételéről a könyvtár-

kezelő tartozik az olvasóközönséget megfelelő 
módon (szóbelileg, jegyzék kifüggesztése út ján 
stb.) értesíteni. Általában feladata a könyvtár-
kezelőnek, hogy az olvasókat felvilágosítással, 
tanáccsal, útbaigazítással, buzdítással ellássa. 

14. 
A könyvtárkezelő tartozik a törvényhatósági 

iskolánkívüli népművelési bizottság által kért és 
a könyvtár állapotára, használatára vonatkozó 
statisztikai adatokat mindenkor lelkiismeretesen 
és pontosan összeállítani és beküldeni. 

Budapest, 1934 február hó 6-án. 
A miniszter helyett: 

Dr. Petri Pál s. k. 
államtitkár. 

Áthelyezés. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

38.205/1934. V/a. 2. ü. o. számú rendeletével Fáth 
Imre turkevei állami gazdasági szaktanítót a 
nyírbátori önálló gazdasági népiskolához át-
helyezte. 

Könyvajánlás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

35.218/933. V. a. 1. sz. rendeletével a Kerényi 
György és Kertész Gyula szerkesztésében meg-
jelenő Énekszó c. folyóiratot a középiskolák, 
tanító(nő)képző-intézetek és polgári iskolák ta-
nári könyvtárai számára beszerzésre ajánlotta. 
A folyóiratot az Énekszó kiadóhivatala adja ki 
Budapesten (Budapest, I., Fer ry Oszkár-út 55. 
szám), az iskolai év folyamán hathetenkint. 
Alakja nyolcadrét, évi előfizetési ára 4 P 
50 fillér. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Dr. Imre Sándor: A nevelői gondolkodás újabb alaku-
lása. — Mácsay Károly: Az iskola környékének nevelő 
hatása. — Dr. Loczka Alajos: Nationalismus — Inter-
nationalismus. — Milotai Gáthy Barnabásné: A fiúk és 
lányok előkészítése az életre. — Iskolánkívüli népművelés. 
Dr. Nevelős Gyula: Imriske, a paraszt tehetség. — Gya-
korlati pedagógia. Drosdy Gyula: Az ibolya. — Hazai 
és külföldi tanügyi lapokból. Az egyszeregy szemlélte-
tése. — Apró hírek olasz tanügyi lapokból. — A gyer-
mekmesékről. — Tudomány, irodalom, művészet. Szőnyi 
Ottó: „Régi magyar templomok". — Külföldi irodalom. 
— Külföldi szemle. — Egyesületi élet. — Hírek. Szobrot 
Klebelsberg Kuno grófnak. — Hivatalos rész. — Pályá-

zatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LÖRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda Bpest, Múzeum-körút 6. 
A kiadásért felelős: CZAKÓ ELEMÉR. 
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Ö S S Z E S H Á T R A L É K O S E L Ő F I Z E T Ő I N K H E Z ! 
Tiszte let te l f e l k é r j ü k mindazon e lőf izetőinket , ak ik 1 9 3 3 j ú l i u s Isi 

időre i s e lőf izetési hátra lékban v a n n a k , h o g y hátra lékaikat 15 n a p o n 
belül rendezni s z í v e s k e d j e n e k , mert a j ö v ő s z á m u n k t ó l k e z d v e minds 
a z o k n a k , a k i k há tra l ékukat nem rendezték a lap küldésé t k é n y t e l e n e k 
v a g y u n k beszüntetni é s a hátralékot perrel behajtani . 

Kiadóhivata l . 

K I A D Ó H IVA TA L I K Ö Z L E M É N Y E K 

Dudás Lajos közs. tanító, Prónayfalva-Kötönyp. (Pest 
megye), a következőket í r ja : „Nagy örömmel olvastam 
a Néptanítók Lapjában, hogy az annyira nélkülözhetet-
len vezérkönyveket, részletre is megszerezhetjük. Ez szá-
munkra nagy segítség! Szerény fizetésünkből egyszerre 
nem adhatunk nagy összeget csak könyvekre. Én is 
igénybe veszem a kedvezményt" stb. Mindig tekintettel 
voltunk a magyar tanítói kar anyagi lehetőségeire és 
tudjuk, hogy a vezérkönyveket egyszerre kifizetni meg-
erőltetés nélkül csak kevesen tudnák. Szívesen ajánljuk 
fel továbbra is a hirdetett kedvezményes fizetési módo-
zatot. A megrendelt vezérkönyveket máris elküldöttük 
címére, teljesítve azt az óhaját is, hogy a részletfizeté-
seket majd csak e hó 1-én fogja megkezdeni. 

ELŐFIZETŐINK szíves figyelmét ezúton hívjuk fel 
arra, hogy új előfizetéseket csak naptári évnegyedenkint, 
tehát Január 1. április 1, augusztus 1 és november 1 kez-
dettel fogadunk el. Ez nemcsak ügykezelésünk meg-
könnyítését, hanem új előfizetőink pontos kiszolgálhatá-
sát is eredményezi, tehát mindenképen előfizetőink érde-
keit szolgálja. 

P Á L Y Á Z A T O K 

PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve '21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosnn 
szétküldhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közSlhetjSk. 

A kiadóhivatal. 

SZIGETBECSE község iskolaszéke egy osztálytanító-
női állásra e lap megjelenésétől számított háromheti idő-
tartammal pályázatot hirdet. Javadalma a tanítónőnek • 
kétszoba, konyha, pince, éléskamrából álló lakás, konyha-
kert, 8 köbméter puha tűzifa, helyi forrásból 20% fize-
tés, a többi államsegély. Németül tudók előnyben ré-
szesülnek. Helyi pályázók vannak. Az állás azonnal el-

Beérkeztek 
a legújabb tavaszi női kabát« 
modellek, elegáns férfi felöltők, 
szebbnélsszebb tavaszi divat« 
szövetek és selymek. 

Garantáltan elsőrendű minősé= 
gek ! Állandó dús választék ! 
Az igen tisztelt tanítói kar ré* 
szére különösen 

kedvező fizetési feltételek! 
Kabátokat, ruhákat választékul 
vidékre kívánatra küldünk ! 

Kérjen mintát és árajánlatot I 

Reform Ruházati rt. 
Budapest VI, Vilmos császár=út 5. 

I1IIIIIIIIIIIII1I1IIIIIIII1IIIII1IIIIW 

B A R A K O V I T S J Á N O S 
müorgonaépl tő 
Rákospalota, Pázmány-út 72. 

Ú J O R G O N Á T 
átépí tés t , homlokzat i s í p o k a t , 
m i n d e n n e m ű javítást a leg-
m é r s é k e l t e b b áron vállal. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM 

\g I Költségvetést, mintákat 
i t e e ^ e n . c j e : p g r készséggei küid 
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foglalandó. Kérvények jól felszerelve plébánia hivatal, 
Ráckeve, Pest megye, küldendők. (76) 

SZÖGLIGET református egyháza nyugdíjazás folytán 
megüresedett, előkönyörgő kántortanítói állására pályá-
zatot hirdet. Javadalom: lakás, készpénz, termény, ál-
lamsegély. 13 érték egység. Kötelesség: hatosztályú elemi 
iskola vezetése, kántori teendők és templomi isteni tisz-
teletek végzése. Kellő okmányokkal fölszerelt kérvények 
március 25-ig alulírotthoz küldendők. Megválasztott áp-
rilis 1-től a tanév végéig helyettesként, a tanév kezdeté-
től rendes minőségben szolgál. Háger Miklós református 
lelkész, iskolaszéki elnök, Szin, Abaujtorna m. (83) 

CSANÁDAPÁCAI, nyugdíjazás folytán megüresedett 
római katholikus kántortanítói állásra pályázatot hirde-
tünk. Tanítói fizetés törvényszerű, kántori javadalom 
évi 400 pengő és stóla. Csak oklevelekkel bírók pályázr 
hatnak. Amennyiben helyi jelölt választatnék, úgy a 
Vilma-majori tanítói állás automatikusan megüresedne, 
mely állás egyelőre kisegítő helyettessel, tehát, ideigle-
nes alkalmazottal töltetnék be. Kik utóbbi állásra is pá-
lyáznak, ezen szándék a kérvényben jelölendő. Ének-
próba és választás április 5-én. Útiköltséget nem térí-
tünk meg. Pályázati határidő március 21. Iskolaszék. (84) 

MÉHÉSZETI eszközökről árjegyzék ingyen. Méh, 
Budapest, Arany János-u. l /e. 

Az énektanításnál hasznos segédeszköznek bizonyult 
Kovács Dezső Népiskolai Dalgyűjteménye. Tartalma 86 
maradandó becsű népdal harmónium kísérettel. Leszállí-
tott áron, 3 pengő 50 fillérért kapható — a pénz előze-
tes beküldése esetén — Fischer Lajos könyvkereskedő-
nél, Sárospatakon. (52) 

REGNUM MARIANUM. Szavalókórus 60 szereplővel. 
Fel, kis magyarok! Gyermekszínmű. Iskolai beszédek. 
Iskolánkívüli beszédek. Egyenkint 50 fillér, együtt 1 P 
50 fill. Megrendelhető befizetéssel szerzőnél: Dénesné 
Boga Janka, Kecskemét, (82) 

CSERÉLNE községi tanító Nyíregyházától 5 kilo-
méternyire fekvő község többtanerős iskolájától. Lakás, 
villanyvilágítás, vasút, posta. Siska tanító, Oros, Sza-
bolcs vármegye. (85) 

NAGYVAROSBÓL, belterületről, többtanerőstől, cse-
rélnék Pestkörnyékre vagy városba. Költségeket fizetném. 
,.Államinak" kiadóhivatalba. (86) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a s z e r k e s z t ő s é g n e m vál la l f e l e lőssége t . 

MELYIK állami tanító házaspár cserélne Budapest— 
Tapolca vasútvonal mentéről Sarudra. Levélben bőveb-
bet, Sárhegyi. (69) 

DÍJTALAN vállalok tanítást teljes ellátás ellenében. 
Római katholikus kántortanító. Értesítést „Ambíció" jel-
igére a kiadóhivatalhoz kérek. (80) 

CSERÉLNÉK dunántúli pusztáról, államsegélyes ró-
mai katholikus iskolától, szép vidékről, jó mellékesről 
dunántúli községi vagy állami osztálytanítóval. Levele-
ket „Nem csalódik" jeligére a kiadóba. (81) 

HOVÁ kell karnagy állami tanító? „Karnagy" jelige, 
kiadóhivatal. (75) 

KEDVES, jó helyemet családi okból sürgősen elcserél-
ném református tanítóval. Leveleket „Tisza partján" jel-
igére kiadóhivatal továbbít. (77) 

BUDAPEST közvetlen közeléből, Mátra vidékére cse-
rélne állami tanítónő. Választ „Cserélek" jeligére kiadó-
hivatalba kérem. (78) 

CSERÉLNE evangélikus kántortanító, magyar, tót, 
német nyelvismerettel, kiváló kántori, lévitai gyakorlat-
tal, 13 egységes helyről, nyugdíjjogosult kántorral, taní-
tóval. Vállal: szórványgondozást, vallástanítást, törpe-
iskolát. Feltétel: megfelelő javadalom, lakás, helyben 
polgári. „Kántornak" kiadóhivatalba. (79) 

Olvasóink figyelmébe ajánljuk az 

O P E R A Z O N G O R A T E R M E T , 
hol tanítók E L Ő L E G N É L K Ü L a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrendű Z O N G O R Á K A T , P I A N I N Ó K A T . 

B u d a p e s t - V I I , Klauzá l .u tca 3 5 . s í . 

A kisebbségi elemi népiskolai német* 
nyelvű tankönyvek 

evangélikus változatainak 
kiszolgáltatása jan.6-tól kezdődően a 

K I R Á L Y I M A G Y A R 
EGYETEMI N Y O M D A 

kiadóhivatalában történik. 

Uxévjük 
mindazon evangélikus iskolák Igaz* 
gatóságait, amelyek közvetlen rende* 
lésre jogosultak, hogy nb. megrende* 
léseiket ezentúl a kisebbségi elemi 
népiskolai tankönyvek evang. váltó* 
zatú kiadásaira is közvetlenül a 

KIR. MAGY. EGYETEMI N Y O M D A 
kiadóhivatalához szíveskedjenek be* 
küldeni, ahol a könyvet a kultusz* 
minisztérium által megállapított ár* 
kedvezménnyel szolgáltatják ki. 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
LUKACS BÚTOR Á R U H Á Z 

Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek. 
Budapest VII, Dohány-utca 30. Telefon : 4 1 - 9 - 0 4 . 



172 
N É P T A N Í T Ó K L A P J A ÉS N É P M Ű V E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó 

67. EVFI. 

LOPOf GYULA Budapesf ,n' Bécséi t 85. sz. 
Iskolapadok.Tornaszerek. 
Játszótéri berendezések, 
tenniszütők és hajlított 
sportcikkek 
T e l e f o n : 62-5-05. 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMÓ 
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII , Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak, Mendölnél. 

D Ö R E N H E N R I K ÉS T Á R S A 
iskolabútor-gyára. BpestVI, Dévényi.út 20-22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása Vasállrányú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Telefon: 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bermentve. 

Gerstenengst József 
orgonaépítő 

Budapest VI, Aradi-u. 66. 
Telefonhívó: 16—8—40. 

Új o r g o n á k készítését, valamint átépí» 
tést, hangolást , homlokzatsípok készí* 
iését szakszerű és művészi kivitelben 
vállalja a legjutányosabb árak mellett. 

H E G E D Ű , V I O L A , C S E L L Ó 
vagy bármely importhangszert, hangversenyhúrokat 

a legjobbat hozzuk forgalomba. Művész: 
hegedű:építés, c s e r e , v é t e l , művészi 
iavítások. Tanár urak bevásárlóhelye. 

I Rákóczi: tárogató. 
C s e r k é s z z e n e k a r o k f e l s z e r e l é s e j u t á n y o s á n 

gyári á r o n ! 
Ismertetőt bármely hangszerről díj talanul küld az 

ELSŐ MAGYAR HANGSZERGYÁR 

STOWASSER dán) 

Az egyedüli hangszergyár az országban. 
Több ilyen gyár nincs! 

M A R X É S M É R E I B U D A P E S T 

T A N S Z E R G Y Á R A BULCSÚ,u. 7. 
Telefonszámok : 93-3-86 és 93-3-88 b ^ m m ^ h 

Gyártanak: fizikai, kémiai, természet« 
rajzi, mértani és földrajzi eszközöket. 
— Vetítőgépeket, mértékgyüjteménye= 
ket, számológépeket. 
Szemléltetőképek nagy választékban. 
Ú j népiskolai kimerítő árjegyzékünk 
ket kívánatra díjtalanul küldjük. 

Megjelent kiadásunkban Renner : Fizikai gyakorlat 
tok című müve, 180 oldal terjedelemben. Bolti ára 
4.40 P . Nélkülözhetetlen minden fizikával fog* 
lalkozó taní tónak! 

VEZÉRKÖNYV 
RÉSZLETFIZETÉSRE! 

A m. kir. vallás« és közoktatásügyi 
miniszter megbízásából kiadott 

NÉPISKOLAI 
EGYSÉGES 
VEZÉRKÖNYVEK 

részletfizetésre is megszerezhetők. 
Legalább 20 pengőt kitevő rendelés 
esetén a megrendelő 10 havi ked= 
vezményes részletfizetésben részesül. 

A sorozat eddig megjelent kötetei : 

1. Molnár Oszkár: A tanítási mód- P 
szer történeti fejlődése. Quint Jó-
zsef előszavával 3-— 

2. Fodor Ferenc: A magyar elemi 
népiskolai földrajzi oktatás 4-— 

3. Quint—Stelly—Stolmár: A termé-
szeti és gazdasági ismeretek ta-
nítása a III—IV. oszt 6-40 

4. Quint—Drozdy: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok az I. osztályban.. 9-20 

5. Háros—Körösi: A magyar fogal-
mazás vezérkönyve 440 

7. Berwaldszky—Tscheik: A rajzok-
tatás vezérkönyve, Drozdy Gyula 
előszavával 16-— 

8. Drozdy Gyula: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a III. osztályban 10-— 

9. Drozdy Gyula: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a IV. osztályban 8-— 

10. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a II . oszt. 3-20 

11. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a III . oszt. 4-50 

K I R Á L Y I M A G Y A R E G Y E T E M I N Y O M D A 
B U D A P E S T VIII , M Ú Z E U M Í K Ö R Ú T 6. S Z Á M 
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köztemertfegjobb O R G O N H - H A R M O N I U M O K 
ház- , d a l á r d á k . , i s k o l á k - és különösen t e m p l o m o k n a k . 

Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmóniumsraktár 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Tőrök-utca 8. sz. 
A budai Margitshídfőtől a második utca jobbra. 

Fizetéskedvezmény. SUrgönycfm : „Harmonhörl". Telefonszám: 51-6-52 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz* 
térium megbízásából és rendeletére 

az elemi iskolák 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

h i v a t a l o s rendtartási, kezelési és 
számviteli 

nyomtatványait 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM 

előállítja és szállítja a 

Királyi Magyar 
Egyetemi Nyomda 
IIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM 

Budapest VIII, Múzeum=körú< 6. sz. 

Árjegyzéket kívánatra bérmentve küldünk. 

M Ó R A F E R E N C 
maga mondta mindig, hogy 
l e g k e d v e s e b b k ö n y v e a 

GEORGICON 
Á R A K Ö T V E 4 P E N G Ő 

TANÍTÓI ÉS 
I F J Ú S Á G I 

KÖNYVTÁRAK 
kiegészítését megköny= 
nyített feltételek mellett 

végzi az 

E G Y E T E M I 
K Ö N Y V E S B O L T 
Budapest IV, Kossuth Lajos=utca 18. sz. 

I 

Jjnr 

1 t 

*f Í1TÚ f -. r., 

u 
w 

Fi® 

, Angster József és Fia 
orgonás és harmóniumgyár rt. Pécs 

fS. Orgonák, harmóniumok. 
j j Javítások, átépítések. 
! Új homlokzatsípok. 

U Villamosfujtatósberendezések, 
JÜ A szegedi nagy orgona készítői. 

n s 
Méltányos arak ! i izetesi kedvezmenyek 1 

3 1 a g y a r s á g N é p r a j z a ösi kincset kutat, 
Magyarabb magyarnak készíti az Utat. 

R I G L E R J Ó Z S E F E D E 
PAPÍRNEMŰ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

BUDAPEST 
G Y Á R T E L E P É S K Ö Z P O N T 

VI, RÓZSA-UTCA 55. SZ. 
Rajzfüzetek, rajztömbök, állótömbök a 
legjobb kivitelben, vázlatkönyvek különs 
féle kivitelben készülnek. Magyar gyárts 
mányú rajztáblák, háromszögekés vonaU 
zók, továbbá rajzeszközök és minden» 
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára 

M a g y a r s á g N é p r a j z a , magyar lelki élet, 
Magyar reménységünk ettől újra éled. 

K I F É N Y E S E D E T T 
ruhá i t egy évi jó t . A / f ü M " V ü T 3 T I S Z T Í T Ó 
ál lással fénytelent ti 1 * 1 L I N V j A L Í V Vidékre is szállít. 

B U D A P E S T II, Z S I G M O N D . U T C A 18. S Z Á M 
T e l e f o n : 520—42. — 

Hirdetéseket felvesz a 

KIADÓHIVATAL 
Budapest VIII, Múzeum=körút 6. 

20.300. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeumskörút 6. (F.: Czakó Elemér.) 
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A Z I S K O L Á N K l V Ü L I N É P M Ü V E L É S 
jellege és természete megkívánja, hogy a helyi művelődési szükségletek kielégítésén felül 
a legfontosabb országos érdekű és időszerű kérdésekről is rendszeresen és országszerte 
azonos tartalmú ismertetések és tájékoztatások adassanak. 

Ezért e sárga lapokon időhöz nem kötötten, ilyen országos érdekű és időszerű kér* 
désekhez való ismeretanyagot közlünk népművelési előadók számára. Ez ismeretanyagot az 
előadó a helyi viszonyoknak megfelelően s a hallgatóság műveltségi színvonalához mérten — 
esetleg helyi példák, adatok, kifejezések alkalmazásával — dolgozza át és szabad előadás 
formájában közölje (adja elő). 

A törvényhatósági iskolánkívüli népművelési bizottságok ez előadások megtartására 
külön is hívják fel a helyi népművelési szervek figyelmét, ha ez helyenkint netán szükséges* 
nek mutatkoznék. 

Az előadásokra nézve néhány szempontot ajánlunk az előadók szíves f igyelmébe: 
1. N e csak szép előadásokra tö reked jünk ; előadásunk elsősorban egyszerű, könnyen 

áttekinthető és közvetlen legyen s inkább megbeszéléshez hasonlítson. 
2, Előadás közben a nagyképű tudományoskodást, tudásfitogtatást kerül jük. 

A HÁZI LÉGY. 
írta: dr. A N D R I S K A V I K T O R , egyet. c. rk. tanár. 

JA. közegészségügy nemosupán „pénzkérdés", 
mint azt sokszor halljuk, hanem legalább is 
ugyanolyan mértékben nevelési kérdés. Mi or-
vosok jól tudjuk, hogy a hivatása magaslatán 
álló magyar tanítói kar mit tehet é<§ mit tesz is 
az egészségügyi nevelés terén. E nevelői munká-
hoz jelen közleményünkkel csupán adatokat 
kívánunk szolgáltatni, és pedig egy olyan köz-
egészségügyi témakörben, melyet mind az is-
kolánkívüli népművelésben, mind j>edig a nép-
iskolában— nézetünk szerint annak valamelyik 
magasabb osztályában — okvetlenül tárgyalni 
kell. Az itt közölt adatok csupán tájékoztatás 
célját szolgálják; hogy ezekből mennyit, mikor, 
hol és hogyan használjon fel az oktató, s hogy 
a tanítást milyen taneszközökkel (rajzok, model-
lek, bemutatások stb.) kívánja eredményesebbé 
tenni, ez már a pedagógus dolga. 

Kiválóan szolgálja egyébként a tanítás célját, 
a népiskoláknál úgyszólván pótolhatatlan e 

tárgyú falikép is, melyet az Országos Közegész-
ségi Egyesület a közelmúltban bocsátott ki. 

Míg azokkal az élősdiekkel, melyek az ember-
nek közvetlenül kellemetlenségeket okoznak csí-
pésükkel (poloska, bolha, tetű) általában sokat 
foglalkoznak, nagy súlyt helyeznek irtásukra és 
előfordulásukat szégyenletesnek, tisztátalanság-
nak tartják, addig az emberiségnek egy sokkal 
veszedelmesebb ellenségét, a házilegyet meg-
tűrik, sőt bizonyos helytelen szokásokkal még 
szaporodásukat is előmozdítják. A házilégyen 
kívül még számtalan légyfajta van, amely em-
ber és állat károsodását okozza, ezekkel azonban 
itt nem kívánunk foglalkozni. 

A házilégy hamuszürke színű. Hátát fekete 
sávok tarkázzák, hasa sötétbarnás-sárga. Min-
den irányban mozgatható feje hunkóalakú, kissé 
összenyomott félgömbhöz hasonló. Szeme rece-
szerkezettí, melyet kis hatszögletes homorú la-
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pocskák alkotnak. A szem rögzített és hatal-
mas szemöldökszerű szőrzet védi- Szárnya igen 
finom, pillével bevont, pikkelyekből álló átlátszó 
hártya. Három pár lábát barnásfekete színű 
szőrzet borítja. Tüdejük nincsen, testüket lég-
csövek já r ják át és ezek közvetítik a légcserét. 
A táplálócső a háromszögletű szájnyílással kez-
dődik, melynek elülső felét hengerszerű cső, a 
szipóka alkotja, mely a szívószervekben folyta-
tódik a garatban. A garattól vékonyfalú nyelő-
eső indul ki, amely a torba nyúj tva két ágra 
oszlik. Az egyik ág a szívgyomorba, a másik az 
előgyomorba vezet. Ez utóbbi a chylus-gyo-
morba, majd az elő-, utó- és végbélbe megy át. 

,A táplálócsőhöz tartozik még két pár nyál-
mirigy, melyek közül az egyik a szipókában, a 
másik a testben foglal helyet. Rágószervek hiá-
nyában csak folyékony alakban tudja a táplá-
lékot felvenni, a szilárdak közül pedig olyat, 
melynek nagysága a 0'02 mm-t meg nem ha-
ladja, vagy amelyet nyálmirigyeinek a vála-
déka old. A táplálékot a szipóka végén levő 
szívókorong szűrőjén szívja fel. Mielőtt a légy 
táplálékot venne fel, szívókorongját ráhelyezi a 
folyékony táplálékra, a garatizmok kitágulnak 
és felszívják a folyadékot. A folyadék a garat-
ból a szívgyomorba jut és csak ennek megtelte 
után halad tovább az előgyomron keresztül a 
gyomorba. A táplálék megemésztése körülbelül 
1—2 óra alatt végbemegy. A légy mindenevő. 
A pöcegödör tartalmától a legfinomabb süte-
ményig mindent megeszik. Szilárd táplálék fel-
vételénél szipókáján keresztül a nyálmirigyek 
váladékát kibocsátja, feloldja a táplálékot és 
felszívja. 

A házilégy ivarosan szaporodik. A nőstény 
lerakja a megtermékenyített petéket olyan 
helyre, ahol a kibúvó lárva, vagy nyű mindjár t 
megfelelő táplálékhoz jut. Ilyen helyek a sze-
mét-, trágyadombok, továbbá emberi és állati 
ürülék. A fejlődés tartama, a peterakástól 
kezdve a légynek bábból való kibújásáig, meg-
felelő hőmérséklet és nedvesség mellett, 10—12 
nap. Természetesen hidegben, szárazabb időben 
az egy generációs turnus több napot, sőt hetet 
is vehet igénybe. A peterakás ideje, a mi klí-
mánk alatt, májustól októberig tart. Az első r a j 
tavasszal az áttelelt nőstények lerakott petéiből 
fejlődik. A nőstény légy egyszerre 120—140 pe-
tét rak, ezt élettartama alatt három-ötször is-
métli meg. A pete hosszú, fehér, oválisán henge-
res alakú. A petéből, a hőmérséklettől függően 
8—10 órától három napig terjedhető idő alatt kel 
ki a 2 nun hosszú, fehér, szelvényekből álló 

lárva. A lárva életének 20. órájában, ugyancsak 
a hőmérséklet és tápláléktól függően vedlik elő-
ször, ezt ugyanilyen időközökben még két vedlés 
követi. Azután bebábozódik, majd a bábtokot 
megrepesztve, mint légy búvik ki. A bábtok el-
hagyása után nem növekszik többé. A kisebb 
nagyságú legyek nem a fiatal házilégy még fej-
lődósképes alakjai, hanem más fajtához tar-
toznak. 

A házilégy elősegíti járványos betegségek ter-
jedését. Kétségtelenül megállapították azt, hogy 
a legyek kórokozó baktériumokat hordozhatnak 
magukkal, részben lábuk szőrzetére tapadva-, 
részben pedig béltraktusukban. így találtak a 
légyen és a légyben tífuszt, paratífuszt, A-, B-
és tuberkulózis-bacillusokat, valamint az emberi 
és állati ürülékekben megtalálható baktériu-
moknak sok fa já t . Az még nem nyert megálla-
pítást, hogy ezen baktériumoknak gazdaállatja-e 
a légy, vagy csupán hordja és terjeszti őket, 
de ez egészségügyi szempontból nem is fontos. 
A baktériumok továbbvitele a következőképen 
történik: A légy fertőzött emberek és állatok 
ürülékéből, valamint állati hullákból is vesz fel 
táplálékot és ilyenkor kerülnek a baktériumok 
a fertőzött anyagból a testére és béltraktusára. 
A testéhez tapadt szenny és baktériumok bizo-
nyos fokig akadályozzák repülését, továbbhala-
dását, miért is a légy a harmadik pár lábával 
szárnyainak alsó és felső felületét, a lábak egy-
máshoz való dörzsölésével pedig ezeket igyek-
szik megszabadítani a hozzájuk tapadó anyag-
tól. í gy tisztálkodás közben szétszórja a testéhez 
tapadt mikroorganizmusokat. Másrészt a le-
gyek, különösen folyadék elfogyasztása után, 
regurgitálnak a folyadékból és ezek az apró 
cseppek, légyköpések mindenütt megtalálhatók, 
ahol mászkálnak. Végül, ha bőségesen jutnak 
élelmiszerhez, akkor e váladékaikat s a szerve-
zetükben lévő baktériumokat is leadják. Töme-
gesen ürítik a baktériumokát szervezetükből 
folyadékba hullás esetén, a vergődési és fulla-
dási folyamat alatt. Ha az egyes betegségeket 
sorra vesszük, akkor látjuk például tífusznál, 
hogy a megbetegedési esetek számának hirtelen 
való emelkedése, mely rendszerint július-augusz-
tus hónapokra esik, bizonyos összefüggést mu-
tat a legyek elszaporodásának az idejével. Meg-
figyelték azt is, hogy hideg, száraz nyári idő-
ben a tífuszos esetek száma sokkal kevesebb 
volt, mint a legyek elszaporodásának kedvező, 
esős, meleg években. Feltehető, hogy a tífusz-
megbetegedések számának július-augusztus hó-
napokban való emelkedésénél jelentékeny szerep 
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jut a légynek. Általában a többi emésztőszervi 
megbetegedéseknek is (paratífusz, diszentéria, 
kolera, gyermekek nyári bélhurutja stb.) a nyári 
hónapokban való megjelenését és nagyfokú el-
terjedését az élelmiszerek romlékonyságán és az 
étrendi hibákon kívül összefüggésbe lehet hozni 
a nyári légyjárással, éppen azon szerep folytán, 
melyet a legyek a kórokozók továbbvitelénél és 
élelmiszerekre való juttatásánál játszanak. A 
strepto- és staphylococcusok által okozott genye-
dések. valamint a vörheny és egyiptomi szem-
betegség terjesztésében is, egyes kutatók szerint, 
fontos tényező a Jegy 

Mindezekből kitűnik az, hogy az ártalmatlan-
nak hitt házilégy veszedelmes ellensége az egész-
ségnek. Ir tása tehát legfontosabb feladat kell, 
hogy legyen. 

Ismeretes az, hogy a légy szaporodásához 
trágyadombok, nyilt szemétgyűjtők, utcai és 
házi piszok, fennmaradásához pedig élelmiszer 
szükséges. 

A szaporodás ellen nagyon nehéz küzdeni; kü-
lönösen a trágyadomboknak, mint tenyésztő he-
lyeknek. a hatástalanítása ütközik nehézségbe. 
A nyitott emésztőgödröknél, ha azok tartalmát 
naponta frissen készített mésztejjel (1 rész 
oldott mész és 3 rész víz) vagy friss, 3—4%-os 
klórmészoldattal leöntjük, ezzel a baktériumok 
tovahurcolását 6S ci legyek odajutását megaka-
dályozzuk. Az utcai és ház i ' szemét gyors el-
távolításával (szeméttárolás nélküli szemétgyűj-

tés) ugyancsak elejét vehetjük a legyek megtele-
pedésének. A trágyatelepek hatástalanításánál 
másképen áll a helyzet. Ezeket nem lehet mész-
szel kezelni, mert értékükben csökkennek. Más 
ilyen oélra ajánlott különböző eljárások pedig 
vagy igen körülményesek, vagy a mi viszo-
nyainkhoz képest túl költségesek- Legideálisabb 
volna a trágyának jólzárható tetejű beton-
medencében való gyűjtése ós legalább heten-
kinti eltávolítása. A kifejlődött legyek ellen sok-
kal könnyebb a védekezés. A légy a szabadban 
megélni nem tud. Szüksége van zárt helyre az 
időjárás viszontagságai ellen és szüksége van 
élelemre. Meg kell tehát akadályozni, hogy be-
jusson a lakásba, ami könnyen elérhető az abla-
kokra. ajtókra szerelt finomszövósű dróthálóval. 
További feladat elzárni előle a táplálékot, tehát 
nem szabad fedetlenül hagyni az élelmiszert a 
lakásban. Ezen óvintézkedéseken kívül egész 
sorozata van a légyirtó szereknek, amilyenek az 
enyves légypapír, rovarpor, a cukrozott sörrel 
megtöltött légyfogó üvegek, lepkeháló stb., me-
lyek mind kiválóan alkalmasak a lakásba be-
jutott legyek irtására, különösen akkor, ha be-
ta r t juk azokat a rendszabályokat, amelyek a le-
gyek táplálkozásának és védelmének megakadá-
lyozására szolgálnak. 

Irodalom: Howard L. O.: A házilégy. Term. Tud. 
Társulat. — A légy az egészség veszedelme. Országos 
Közegészségi Egyesület. 

20.300. — K. M. Egyetemi Nyomda. 
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Néptanítók Lapja 
NÉP M Ű V E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó 

O Z E R K E S Z T Ő S É G : B u d a p e s t , V., Hold-utca i6. (Magyar 
^ k i r á l y i vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Te lefon: 26-8-18. 
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A N E M Z E T N E V E L Ő K Ö Z É P I S K O L A . 

Közoktatásügyi miniszterünk a közelmúlt 
napokban négy törvényjavaslatot terjesztett 
az országgyűlés elé. A négy kulturális ja-
vaslat között van a középiskoláról szóló tör-
vényjavaslat is, amely nemcsak a pedagó-
gus-körök, de az egész magyar társadalom 
különös érdeklődésére tarthat számot, mert 
annak az iskolafajnak szab ú j utakat, jelöl 
ki ú j célokat, amely a nemzet életében ve-
zető szerepre hivatott értelmiség nevelésére 
szolgál. 

A javaslat főszempontjait a miniszter a 
sajtó képviselői részére adott tájékoztatásá-
ban a következőkben jelölte meg: a nevelés 
és jellemképzés fokozottal)!) kidomborítása, 
a középiskolai műveltség tartalmának nem-
zeti értékekben való mélyítése, a túlterhelés 
kiküszöbölése és a magyar élet valódi köve-
telményeivel való összhangba hozatala. 

Ebben a célkitűzésben magyarságunknak 
valóban évszázados álma valósul meg, a ja-
vaslat törvényerőre emelkedésével, rendel-
kezéseinek végrehajtásával végre megszüle-
tik a német-osztrák művelődéshez szabott 
ismeretanyagtól megtisztított, a magyar ön-
célúság szolgálatába állított nemzeti közép-
iskolánk. Az a középiskola, amelynek leg-
főbb feladata az eddig fájdalmasan nélkü-
lözött nemzeti közszellem, az egységes nem-
zeti világnézet kialakulásának biztosítása. 

A magyar középiskola osztrák alapokon 
nyugvó, de immár félszázados tradícióval 

is rendelkező rendszerének és szervezetének 
tervezett módosítása alkalmából a javaslat 
indokolásában fejti ki a miniszter azt, mi-
lyen jellegűnek, milyen irányúnak kell len-
nie annak az általános műveltségnek, ame-
lyet a magyar középiskolának nyújtania 
kell, hogy a belőle kikerülő értelmiség s 
ezen értelmiség irányítása alatt álló magyar 
társadalom közszelleme egészséges irányba 
fejlődhessék. Ha a nemzet meg akarja ol-
dani nagy feladatait, maradéktalanul ki 
akarja bányászni kiváló faj i tulajdonságai-
nak őserejét, vigyáznia kell arra, hogy ér-
telmiségének műveltsége ne legyen sem egy-1 

oldalúan humanisztikus, sem egyoldalúan 
természettudományos irányú e szavak szak-
szerű értelmében. A középiskola adta, mű-
veltség legjellemzőbb vonása nemzeti jel-
lege, ennek a műveltségnek az európai mű-
veltség színvonalán álló, de a leghatározot-
tabban nemzeti irányú műveltségnek kell 
lennie. Ennek a műveltségnek magában 
kell foglalnia korunk művelődési színvonala 
által előírt humanisztikus és reális eleme-
ket, de mégis olyan magyar nemzeti mű-
veltség legyen az, amelynek birtokában és 
anyagának ismeretében a középiskolát vég-
zettek hasznos tagjai lehetnek a magyar 
társadalomnak, képzett munkásai a magyar 
közéletnek és etikus világnézetű polgárai a 
magyar államnak. 

A magyar Géniusz követelte általános 

EGYETEMI M f l 
SZEGED. 
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műveltségnek főeleme s egyben középisko-
lai oktatásunknak is gerince a nemzetisme-
ret. A tanítás központjában nem a huma-
nisztikus vagy természettudományos, ha-
nem a legtágabb értelemben vett nemzeti 
tárgyak állanak. Ezek a nemzeti tárgyak 
elsősorban a magya r nvelv, az irodalom és 
művészet, a történelem — keretében az ál-
lami, gazdasági, társadalmi élet jelenségei-
vel —, a földrajz és néprajz, a nemzet er-
kölcsi világnézetének szilárd a lapját adó s 
biztosító vallások tana és a magyar műve-
lődés történetében, kialakulásában alapvető 
szerepet betöltött — ezért szintén idesoro-
zandó — latin nyelv és műveltség. 

A magyar nyelv és irodalom eddigi ok-
ta tás i anyagából ki kell küszöbölni a ma 
már formai értékkel is alig bíró retorikát, 
stilisztikát és poétikát. Ad jon helyettük a 
középiskola éret tebb tanulóinak modern ér-
telemben vett irodalomismeretet és iroda-
lomtörténetet s a magyar irodalom fejlődé-
sének ismertetése kapcsán té r jen ki a világ-
irodalmi hát térre és összefüggésekre. A né-
met-osztrák eredetű iskolarendszerünkben 
nemzeti tá rgyként tanított világtörténet he-
lyet t a nemzeti történetet kell bővebben és 
részletesebben tanítani , mindenkor kapcso-
la tban a magyar történet egyidejű hátteréül 
szolgáló világtörténeti események és helyze-
tek ismertetésével. Ebben a nemzeti törté-
netben s azzal összefüggésben kell helyet ta-
lálnia az állami, gazdasági és társadalmi 
életjelenségek ismertetésének, oktatásának is. 
A politikai és gazdasági vonatkozásokban 
az eddiginél behatóbban oktatot t fö ldra jz 
keretében kell helyet adni a f a j i tulajdonsá-
gokat, értékeket felfedő és megvilágító nép-
ra jz alapvető ismereteinek is. A lényegében 
nemzeti t á rgynak tekintendő latin oktatás 
tengelyébe a jellemképző és a lí\,tin művelt-
ség lényegét megvilágító olvasmányokat kell 

állítani és gondot fordí tani a magyarországi 
latin ku l túra jelesebb termékeinek a lat in és 
magyar műveltség viszonyainak ismerte-
tésére. 

Középiskolai műveltségünk ebben az el-
gondolásban valóban közelebb fog j u tn i a 
magyar élet gyakorlat i követelményeihez, 
tanuló i f júságunk kétségtelenül jobban fogja 
megérteni és értékelni a világirodalmi, vi-
lágtörténeti, világpolitikai és világgazdasági 
jelenségeket és összefüggéseket is ebben a 
beállításban, mintha adatok felesleges töme-
gének e lsa já t í tására szoríttatik. 

Hangsúlyozza a javas la t indokolása, hogy 
az egységes nemzeti közszellem kialakítá-
sára hivatot t ú j középiskola megvalósításá-
hoz a törvény csak keret, az a tanulmányi 
rend és tananyag tekintetében pozitív újí-
tást keveset tartalmaz. A nemzetnevelés itt 
lefektetett elveit közoktatási miniszterünk a 
tantervi utasításokkal, a tanárképzés meg-
felelő átszervezésével, iskola felügyeleti rend-
szerünk korszerű átalakításával k íván ja ér-
vényre ju t t a tn i . 

Azt hisszük, nemcsak lapunk olvasó-
tábora, de egész pedagógus-társadalmunk 
nevében biztosí that juk miniszterünket arról, 
hogy a középiskoláról szóló törvényjavas-
latának és az ennek a lapján végrehaj tandó 
középiskolai reformnak feltétlen szükséges-
ségéről és időszerűségéről vele együtt mind-
annyian meg vagyunk győződve. Hálával 
és szeretettel köszöntjük őt, a középiskolai 
nevelés és oktatás tengelyébe állítani kívánt 
nemzetismeret legnagyobb tudósát, a nem-
zeti közszükséglet élesszemű felismerőjét és 
kérjük, tanúsítson a javaslat végrehajtásá-
nál, az ú j középiskolai törvénynek a ma-
gyar életbe való átültetésénél is olyan erélyt 
és ki tartást , mint amilyen nagy történeti el-
gondolással a javaslatot megalkotta. 
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A H A O Y A R H A G N É P R A J Z Á N A K K I É P Í T É H E . 
í r t a : D R . B E C K E R V E N D E L . 

inai pedagógiai törekvések középpontjában 
a nemzetnevelés áll. Magyarország polgárai t 
egységbe tömöríteni, a nemzet különféle vallás-
felekezetét, több tá rsada lmi rétegbe tartozó és 
a legellentétesebb poli t ikai fölfogást valló tag-
jai t egységes nemzeti közfelfogásra és közérzü-
letre bírni — óriási fe ladat . Fokozza a nehézsé-
geket a sok idegen befolyás, melynek a mai 
ellentétes magyar szellemi élet és határozat lan 
erkölcsi felfogás az eredője. E sokfelé ágazó 
lelkiség legmélyebbre ható, együttar tó gyöke-
rei a nép millióinak eleven hagyományai vol-
nának, h a kellően ismernők őket, hiszen — di-
vatoknak legkevésbbé kitéve — ősi soron e ha-
gyományok határozták meg e jellemzik a ma-
gyarság lelkét. 

Be kell vallanunk, édes-kevés tör tént eddig 
ennek a magyar léleknek a megismerésére! Ezt 
meg kell á l lapí tanunk, ha értelmiségünk ide-
genkedését és különös felfogását látjxik tanyai 
és falusi népünkkel szemben. Vagy fa lus i és 
tanyai vezetőembereink köziil hányan mond-
ha t ják magukról , hogy a fa lu és t anya népé-
nek a lelkét ismerik? H á n y pap és tanító mond-
h a t j a ezt magáró l ! 

Határozat lan ismereteink vannak a t anya i és 
falusi ember gondolkodásáról és érzelmi vilá-
gáról. Családi, társadalmi, vallási, erkölcsi, mű-
vészi, sőt mindennapi élete is csak töredékek-
ben ismeretes. Pedig ezek ismerete nélkül nem 
vállalkozhatunk a tanyTai és falusi nép i rányí-
tására, jobb és ta r ta lmasabb élet felé való veze-
tésére. 

A tanyai és falusi nép lelkületének megisme-
réséhez a magyarság néprajzának ismerete 
vezet. 

Az egyszerű ember gondolkozása lényegesen 
különbözik a műveltekétől, amennyiben a dol-
gok és jelenségek között olyan vonatkozásokat 
és okozati összefüggéseket állapít meg, ame-
lyek racionális tudásunkkal ellenkeznek (babo-
nák, ráolvasások stb.). A világgal szemben való 
maga ta r t á sa túlnyomóan érzelmi. 

Másik jellegzetes vonása, hogy azokat a nor-
mákat, amelyeket környezetének hagyományai , 
ősei élete szentesítenek, — bírálat nélkül is el-
fogadja és azok szerint él. 

Bár ez a krit ikanélkiil i konzervativizmus 
gátlólag hat a nép ál talános fejlődésének mene-
tére, azért ezt mégsem lehet mindig hibának 
minősíteni. Mert ebből a konzervativizmusból 
fakadó óvatossága tette lehetővé, hogy tanyai 
és falusi népünknél a demagógia különböző 
kísérletei — mondhatnám — napjainkig csak 
igen kevés sikert értek el. Népünk ki tar tot t 
régi eszményei mellett. 

Nagy tévedés volna azt hinni, hogy a nép 
helyes és célravezető szellemi és erkölcsi fejlő-
dését ugrásszerűen, minden átmenet nélkül le-
het végezni. Korántsem! Ezen a téren minden 

erőszakolás megbosszulja magát . Legtöbbször 
telje« bizalmatlanságot érünk el a vezetésünkre 
bízott népünknél, melyet nem ismerve, tapin-
ta t lanul akarnak egy magasabb szellemi és er-
kölcsi szintre emelni. Sokszor olyan eszközök-
kel, melyek sem a nép szellemi fejlődésének, 
sem a nemzet célkitűzésének nem felelnek meg. 

Aki népünk szellemi és erkölcsi fejlődését elő 
a k a r j a mozdítani, még csak gondolnia sem sza-
bad ar ra , hogy népünk szellemi és erkölcsi 
szintje teljesen alkalmatlan a továbbépítésre. 

A helyes i rányvonalak fölismerése a lap ján a 
fejlődés i rányí tása erősíti és tökéletesíti azt a 
jót, ami t talál és gyengít i a rosszat, felveszi a 
küzdelmet az erkölcsi és íizikai bajok ellen. 
Minthogy a nép a maga t á rgy i hagyatékát és 
szellemi hagyományai t — jót és rosszat — kri-
t ika nélkül, egyaránt őrzi, v igyáznunk kell, 
hogy a hagyományépület kikezdésével a rosz-
szal a jó is veszendőbe ne menjen. 

Hímzett kabátformájú juhászszür. 
(Sárvár, Vas m.) 

(A Magyarság Néprajzából.) 
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De a jóért és a rossz ellen való küzdelmet 
csak a nép lelkületének és életkörülményeinek 
tüzetesebb ismerete a lapján t ehe t jük csak meg! 
S csak a tudomány kára nélkül. Mielőtt egy 
hagyományrészlet (például a veszedelmes ba-
bona) életére törünk, elébb meg kell mente-
nünk a tudomány számára. A magyarság lelki-
vi lágát csak a népra jz révén ismerjük meg. 
Enélkiil magyar népet teljes sikerrel vezetni, 
t an í tan i és nevelni nem lehet. A néprajz pedig 
mindent felölel, ami hagyományos. 

A magyarság népra jzának ezt a fontosságát 
nem lehet i lyen ellenvetéssel csökkenteni: 
A néprajz folyton változik. 

Ez a változás kívánatos is! Hiszen a népet 
úgy kell vezetni és nevelni, hogy szellemi 
szint je emelkedjék s ezzel erkölcsi fogyatkozá-
saiból kiemelkedjék. Ezért kell a néprajz tüzetes 

Házbelső. Balról hálóágy, mellette mennyezetes ágy; 
e mellett tulipános láda. A székek nem az asztal körül 
vannak, hanem — országos szokás szerint — az ágy 

előtt sorakoznak. (Váralja, Tolna m.) 
(A Magyarság Néprajzából.) 

ismerete, hogy abból kiindulva, végezhessük 
népnevelő munkánkat, melyet a néprajzi tények 
változásának szemmeltartásával állandóan tö-
kéletesítsünk. 

Korunk nagy gazdasági, szellemi, sőt világ-
nézeti válságai népünk lelkületét is kikezdik. 
Hogy a dolgok ide fejlődtek, annak egyik oka 
kétségtelenül művel t osztályaink közönyössé-
gében, zárkózottságában jelölhető meg. Akik 
pedig közvetlenül érintkeznek (pap, tanító, fa-
lusi intelligencia) a néppel, akiknek népünk 
sorsát szívükön kell viselniök, földi boldogulá-
sát, lelki tökéletesedését előmozdítaniok, azok 
sokszor a legjobb akarat mellett sem tudnak 
feladatuknak teljes sikerrel megfelelni, mivel 
származásuknál, nevelésüknél, előképzettségül; -
nél és életkörülményeiknél fogva nem ismerik 
népünk lelkivilágát és mindennapi életét. En-
nek természetes folyománya, hogy sokszor nein 
tud ják az erkölcsi, értelmi és gyakorlat i igaz-
ságokat a nép igényeihez alkalmazni. Annál 
kevésbbé, mivel az iskola sem adta meg a si-

keres munkálkodáshoz a szükséges néprajzi 
ismereteket. Ped ig a nevelőnek első fe ladata : 
a nevelendő egyéniségének ismerete. A magyar 
néplélek: milliók lelkéből összetett (kollektív) 
lélek. 

A theológiát, illetőleg a tanítóképzőt végzett 
f ia ta l papok és tanítók, tapaszta la t szerint, 
legtöbbször távolál lnák a nép lelkétől. Még 
azok is, kik falusi vagy tanyai légkörből emel-
kedtek ki, mivel az iskolai évek alatt eltűnik, 
értékét veszti a még gyermekszemmel megpil-
lantot t népszokás, szólásmód, hagyomány, mely 
még most is él a fa lun és a tanyán, de amely 
az ő számukra már ismeretlen, vagy jobb eset-
ben lenézett, lekicsinyelt. Mennyi felesleges 
erőpazarlásba, évek munká j ába került és kerül, 
míg fiatal papok és tanítók megta lá l ják a nép 
lelkéhez vezető utat , míg megismerik a nép lel-
kén át azt a munkakört , melyet a Mindenható 
számukra kijelölt! Mindezt kiküszöböli a nép-
rajz ismerete, mely a nép vezetőinek és neve-
lőinek nemcsak biztos vezérfonalat ad, hanem 
képessé is teszi őket arra, hogy nevelőmunká-
jukat ellenőrizzék. 

A lelkipásztornak, hogy a reábízottak lelki 
vezetését vállalhassa, egészen közel kell férkőz-
nie a nép lelkéhez. Ismernie kell nemcsak a 
földrajzi , tá rsadalmi és gazdasági adottságokat, 
hanem azt a szellemi miljőt is, mely a híveket 
az öröklött hagyomány zárt világában köriil-
.veszi; s csak abban az esetben végezhet teljes-
értékű lelkipásztori munkát , ha szeretettel, tü-
relemmel igyekezett megismerni s végül való-
ban ismeri híveinek műveltségét, színvonalát, 
érdeklődési körét, érzelmi életét, sa já tos ha j la -
mait, erényeit és hibáit. Lelkipásztori műkö-
dése, főképen hi tokta tása és egyházi szónokla-
tai csak akkor lesznek igazán gyümölcsözőek, 
ha ismeri híveinek nyelvét, sokféle árnyalatá-
val, vallási képzeteit, családi életét, a nevelésre 
vonatkozó fölfogását, tá rsadalmi viszonyait és 
szokásait, szóval egész tá rgyi és szellemi vilá-
gát. Az élet sok lehetőséget teremt s minden 
esetben másképen kell az emberi lélekhez 
nyúlni . 

A mai lelkipásztori munka a h i t tudományi 
és aszkétikus képzettség mellett nem nélkülöz-
heti a lélektani, szociológiai, főképen pedig a 
népra jz i ismereteket. A lelkipásztorkodás régi, 
tisztes eszközei már falun is elégtelenek. Míg 
a városi lelkipásztorkodás m á r nálunk is szép 
és eredményes munkára tekinthet vissza, addig 
a falusi lélekgondozás — éppen a néprajzi is-
meretek híján — még nem találta meg a meg-
felelő módszereit. Amit pedig- a kezdetleges, 
természeti népek közt önfeláldozóan működő 
misszionáriusok olyan jól ismernek. 

A tanítónak még fokozottabb mértéi-ben van 
szüksége a tanyai és falusi nép életének isme-
retére, mivel annak m i n d e n jelentősebb meg-
nyi lvánulásánál ott van, ott kell lennie. Más 
nevelésben részesül a falusi és a tanyai gyer-
mek, mint a városi. Hogy ilyen helyen célt ér-
jen a tanító, meg kell ismerkednie a szülők ne-
velői munkájáva l , életfelfogásával: figyelem-
mel kell lennie a gyermek családi és társa-
dalmi viszonyaira, ismernie kell a falusi és 

í f ^ v / / O 
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tanyai gyermek já tékai t , haj lamai t , jó és rossz 
szokásait . Ezen ismeretek nélkül alkalmas 
Helyi Tantervet és Tanmenetet nem készíthe-
tünk; nem végezhetünk olyan tananyagkivá-
lasztást, mellyel a t an í tás folyamán mélyíthet-
jük a gyermek családi érzéseit, nemzeti öntuda-
tá t és hazaszeretetét és nem il leszthetjük bele 
őt az egyetemes emberiség ku l tú rá jába . E r r e 
kell gondolnunk, ha fa lusi és tanyai népünkről 
azt á l l í t ják, hogy gyenge a családi érzése és 
nemzeti öntudata, hazaszeretete pedig legtöbb-
ször összeesik az otthon szeretetével. A nemzet 
és az emberiség kultúrtörekvéseiről falusi és 
t anya i népünk nem igen vesz tudomást. Így 
lesz ez mindaddig, m í g a tanya ós a fa lu neve-
lői és taní tói az érdekelt nép lelkétől idegen, 
illetőleg távolálló taní tásban és nevelésben ré-
szesítik a nép gyermekeit , amíg meg nem is-
merik a nagy nevelendőt, magát a népet is. 

A magyar néprajz talajából kell minden ne-
velői és oktatói munkának kiindulnia. Enélkül 
pap és taní tó bizonytalanul és tapogatózva 
végzi magasztos élethivatását. Mert nem ismeri 
az alapokat, amire építenie kell. 

Az a pap és tanító, aki a néprajz révén meg-
tanul ta ismerni sok szép lelki tulajdonsággal 
megáldott népünket, az becsülni és szeretni is 
fog ja és egyben képes lesz azt helyesen vezetni, 
a az iskolánkívüli népművelés útján, egyesüle-
tekben, körökben sikeresen tanítani. 

A gyakorlati élet kérdéseket és problémákat 
vet fel, melyeket a papnevelésnek és a tanító-
képzésnek figyelemmel kell kísérnie és meg 
kell oldania. A megoldáshoz a nép lelkének és 
életének ismerete n y ú j t támpontokat. Tanító-
és papnövendék a m a g y a r néprajz révén ismer-
kedik meg a gyakor la t i élettel, annak különféle 
megnyilvánulásaival és így már az intézetben 
ellenőrizheti, hogy az elméleti pedagógia és 
lelkipásztori elvek mennyiben valósíthatók meg 
a gyakor la t i életben, különösen mennyiben 
egyeztethetők össze a falusi és t anya i nép éle-
tével, ellenkező vagy éppen ellenálló hagyomá-
nyaival . így a leendő pap és taní tó munká ja 
tudatos lesz! 

Tökéletesebb lesz az a képzés, ha a növen-
dékek nemcsak a nevelés és taní tás módjá t is-
merik meg, hanem már képzésük folyamán 
megismerkednek azokkal, kiket nevelni és ta-
nítani fognak. Pap- és tanítónövendékek isme-
retköréhez közelebb kell hozni a nép lelkét, 
hogy azt megszeresse és a siker reményével 
dolgozni tudjon érte. Mindkettő a m a g y a r nép-
ra jz révén tud ja meg, hogy mi vá r r á falun 
és tanyán. Előt tük nem lesz ismeretlen a falusi 
és t anya i ember, annak élete, beszéde, dala, 
szokása stb. Biztos kézzel tudnak m a j d bele-
kapcsolódni a növendékek és hallgatók vallási, 
családi ós társadalmi életébe és azoknak helyes 
i rányt jelölhetnek. 

A falu és tanya értelmiségének minden tag ja 
rászorul működésében a magyar népra jz i isme-
retekre. Milyen más lenne a falu és t anya köz-
igazgatása, vagyon- és szellemi közbiztonsága, 
közegészségügye, gazdasági és kul turá l i s élete, 
ha a i'ahi és tanya minden intelligens vezetője 
ismerné annak a népnek lelkiéletét és külön-

Kopjázás verebekre. Jobbra a kopja. (Debrecen vidéke.) 
(A Magyarság Néprajzából.) 

féle életviszonyait, hová az isteni gondviselés 
őt á l l í t ja ! 

Az intellektuális neveléssel szemben, ennek 
ellenhatásaképen ú jabban mind többen rámu-
ta tnak az érzelmi nevelés szükségességére és 
ezzel kapcsolatban a szülőföld jelentőségére. 
Uta lha tunk a német Heimatskunde szép ered-
ményeire, meg a belőle sar jadozó új , népies 
kul túrára . A szülőföld fokozott kultuszával 
ellensúlyozni akarják a XX. század szomorú 
elszíntelenedését, gyökértelenségét, rideg prag-
matizmusát. Hiszen nemcsak nyelvében él a 
nemzet, hanem hagyományaiban is. 

Népnevelői munkánkban feltétlenül szüksé-
günk van a m a g y a r népra jz i ismeretekre! Első-
sorban népünk hivatot t nevelőinek. 

Ezt a magyar néprajzot azonban össze kell 
gyűjtenünk és rendszerbe foglalnunk. Ez a 
munka — i rányt adó nagy körvonalaiban — 
részben már meg is történt . 

A Czakó Elemér ügyszeretetéből és gondos-
ságából megindult „A Magyarság Népra jza" 
című munka első kötetének „Ajánlás"-ában azt 
olvassuk: „Amit a ,Magyarság Néprajza ' 
nyú j t , az nem lezárás, hanem inkább indítás, 
és pedig a magyar csodaszarvas jelképi esz-
ményének megfelelő értelemben: visszatekint 

Vadkacsafogás kivájt tök leple alatt. (Alföld.) 
(A Magyarság Néprajzából.) 
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ugyan minden egyes lépésnél, de mégis előre 
vezet az élet és verőfény felé." 

A kitűnőnek ígérkező munka — ahogy meg-
jelent első Kötetéből lá t juk — jó alapvetés, me-
lyet azonban sok részében ki kell egészíteni, 
azaz kiki a maga fa lu já ra nézve — az adott 
szakszerű keretek és vezetés segítségével — 
kiegészítheti akképen, hogy végül kikerekedjék 
belőle a maga fa lu ja , tanyája népének teljes, 
igaz néprajzi képe, amelynek nemcsak gyakor-
lati jelentősége van, de egyúttal nagy tett e 
nemzeti tudomány javára. Ez a munka elsősor-
ban a nép hivatott vezéreire, a lelkészkedő 
papokra és tanítókra vár, kiknek egyik magasz-
tos feladatuk lesz a vezetésükre bízott nép rész-
letes és pontos néprajzi viszonyait leírni, hogy 
a magyar néprajz mint tantárgy a tanítókép-
zésbe, a papnevelésbe, a falu és tanya többi 
vezetőinek képzésébe helyről-helyre a helyi igé-
nyek szerint legyen beilleszthető. 

Ezen fontos és a jövő magyar élet kialaku-
lására döntő jelentőségű munka végrehajtásá-
hoz néhány utasítást és kérdőpontot csatolok. 

A magyar néprajz „jelentősége tárgyi és szel-
lemi megújhodásunk szempontjából kiszámít-
hatat lan. Kétségtelen, hogy az a mélységekbe 
rejtőzködő hagyomány és tárgyihagyaték, amit 
a Magyarság Néprajza — melynek első kötete 
most jelent meg — feltár, mérhetetlenül gazda-
gítja egész társadalmunk nemzeti önismeretét 
és öntudatát. Dúsabbá teszi szellemi életünk 
magyarságát. Rávezet arra az ősi alapra, me-
lyen közös nemzeti műveltségünk és közös 
nemzeti eszményünk magyar formában és 
magyar színben folytathatja évezredes éle-
tét. Mindenekelőtt pedig erősíti a vágyat és 
akaratot, hogy magyarok marad junk és magya-
rabbá legyünk. Nyelvünkön kívül különösen a 
néprajzi örökség alkalmas arra, hogy mint ele-
ven erőtényező, időben és térben egybekapcsolja 
a magyarság egyetemét." (A Magyarság Tár-
gyi Néprajza „Ajánlás"-ában.) 

Kutatási útmutatás a néprajzi megfigyelésekhez. 

I. Népköltészet. 
a) Milyen lírai fajok ismeretesek1 Népdalok, tánc-

rigmusok, lakodalmi kurjantások, találós kérdések, 
régi bakterversek, koldusénekek, halotti siratok, népi 
imádságok, népénekek, gyermekjátékok szövegei stb. 

b) Milyen epikai fajok ismeretesek1 Balladák, betyár-
történetek, mesék, mondák és legendák Jézusról, Máriá-
ról, Szent Péterről, a szentekről, a teremtésről, a csil-
lagokról, templomokhoz, templomi tárgyakhoz, képek-
hez és kegyszerekhez, búcsújáróhelyekhez, útszéli ke-
resztekhez iuződő mondák, hiedelmek és hagyomá-
nyok, család- és ragadvány- (csúf-) nevek népi ma-
gyarázata, példabeszédek, szólásmagyarázatok, áldások 
és átkok. 

c) Milyen drámai fajok ismeretesek1 Betlehemezés, 
kántálás, karácsonyi, farsangi, nagyböjti, húsvéti, pün-
kösdi, szentiváni játékok és szokások. 

II. Néphit és népszokások. 
a) Születés: Keresztelési szokások és babonák. Vé-

dekezés a rontás, szemverés ellen. A keresztelői lakoma. 
A koraszülöttet, kereszteletleniil meghalt gyermeket 
illető hiedelmek stb. 

b) Szerelem, jegyesség, házasság, lakodalom: Sze-
relmi babonák. Bál, vasárnapi és egyéb mulatozás. 
Lánykérés, kézfogó. Esküvői és lakodalmi szokások 
és babonák. A lakodalom ételei. A lakodalom muzsi-
kusai (cigányok vagy nem, hányan vannak, mit húz-
nak) és táncai. A lagzinézők jogai. 

c) Betegség, halál: A betegségek népies gyógyítása; 
ráimádkozás, ráolvasás, egyéb naiv eljárások. Állati 
és növényi orvosságok, amelyeknek a nép gyógyítő 
erőt tulajdonít. A halál előjelei: születéskor, esküvő-
kor. Szokások és babonák a haldoklás, a halál be-
állta, koporsóbatétel, ravatalozás, elhantolás idején. 
A koporsóba tett tárgyak. A halotti tor. A temetőre, 
másvilági életre, hazajáró lélekre, kísértetekre, akasz-
tottakra vonatkozó hiedelmek és történetek. 

I I I . A mindennapi élet. 
a) Táplálkozás: Mit szoktak enni nyáron, télen, hét-

köznap, ünnepnap, bőjtös napokon? Hányszor esznek 
napjában? Különleges helyi ételek. Milyen az ivóvíz? 
A szeszes italok élvezete kiterjed-e a nőkre és a gyer-
mekekre? 

b) Lakás: Anyaga, alakja, elrendezése megfelel-e az 
egészség követelményeinek? A háztájék berendezése és 
díszítése. Egy-egy házban, szobában hány család lakik? 
Ismerik-e még a házközösséget? A kert veteményei és 
virágai. 

c) Ruházkodás: A férfi és női viselet mutat-e valami 
helyi jellegzetességet? A viselet: télen, nyáron, köznap, 
ünnepnap. Fiatalok és öregek viselete. 

d) Egészségügyi viszonyok: Csecsemőhalandóság, 
egyke, tüdővész, alkoholizmus, káros szokások, helyi 
betegségek a valószínű okok megjelölésével. 

e) Foglalkozások: A földmívelés helyi jellegzetes-
ségei: kisbirtok, középbirtok, nagybirtok van-e túl-
súlyban és ezeknek hatásai a közösség életére. Van-e 
valamilyen speciális terményük, valamilyen speciális 
el járásmódjuk a föld megmh élésében? Az értékesítés 
formái és lehetőségei: maguk vagy közvetítők viszik-e 
piacra az eladnivalókat? A szövetkezeti gondolat mi-
lyen alakban vert gyökeret? A helyi házi- és kisipar 
részletes jellemzése, főképen a specialitások kiemelé-
sével. A város közelsége milyen hatással van az ipar-
űzés sorsára? A népfölösleg hol és hogyan talál meg-
élhetést? Városba, urasághoz szegődés; kubikmunka; 
külföldre, Amerikába való kivándorlás részletezése. 
Fönntart ják-e és milyen formában az otthonmaradot-
takkal a kapcsolatot, hazulról nősülnek-e, öregségükre 
visszajönnek-e? A földreform hatásai, az ú j települések 
életviszonyai. Öröklési viszonyok, hogyan osztoznak a 
testvérek, milyen helyi szokások vannak e téren? 

IV. A nép jelleme. 
a) Magatartás: Sajátmagának, családjának, osztályá-

nak, falujának értékelése. Vélekedés, viselkedés és 
érintkezési mód: 1. feleségével, gyermekeivel, szüleivel, 
testvéreivel szemben; 2. fajtájabeliekkel: gazdagabbak-
kal és "szegényebbekkel, béresekkel és napszámosokkal 
szemben; 3. mesteremberrel, boltossal, kereskedővel 
szemben; 4. „urakkal": pappal, tanítóval, jegyzővel, 
szolgabíróval szemben és ezeknek a magatartása vele 
szemben. Rokonsági, szomszédsági kapcsolatok. Há-
zasságkötés (szerelem, anyagiasság, történik-e házas-
ság más falubelivel, más vallásúval, más nemzetiségű-
vel és ha igen, mik a következményei?). Gyermekek 
(szívesen taníttatják-e őket, törődnek-e jövőjükkel, 
szívesen eresztik-e leánygyermekeiket el hazulról?). 

b) Társadalmi tudat: Hazáról való spontán felfogás,, 
úrtisztelet és úrgyűlölet (esetleg konkrét okaival), 
parasztgőg. Az iskola általános hatása, eredményes-
sége, esetleges hibái és hiányai. Népkörök, olvasó-
körök, ifjúsági egyesületek, szövetkezetek befolyása. 
Mi volna itt a további leendő? Az eddigi hibákat ho-
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Varjú kucsmázása. A gyerekek papírtölcsért meg-
kennek maiáriéppel, bele kukoricaszemet tesznek s ezzel 

fognak varjut. 
(A Magyarság Nérajzából.) 

gyan lehetne eltüntetni? Jogérzék, jogismeret, jelleg-
zetes jogszokások. Törvényről való felfogás. Idegenek-
ről, más nemzetiségekről, zsidókról való vélekedés. 
A paraszti sorból kiemelkedettek (iskolázott emberek) 
pályája: ragaszkodnak-e apáik hagyományaihoz, akar-
nak-e segíteni, hogyan vélekednek az idősebbek az 
ilyen kiszakadottakról? Miben különbözik egy-egy 
falu vagy t á j jelleme a világháború előtti lélekálla-
pottól a legélesebben? A modern civilizáció hatása 
(újság, rádió, villany, autó stb.) miben nyilatkozik 
meg? Mit szeretnek olvasni? Mi lenne a népművelés 
célszerűbbé, gyümölcsösebbé tételében a legfontosabb 
tennivaló? A leventemozgalom hatásai. 

V. Szellemi és vallásos élet. 
a) Erkölcsi felfogás: Szótartás, őszinteség, nyugodt-

ság, hallgatagság, meggondoltság, bátorság, tisztesség-
tudás, józanság stb., illetve ezeknek ellentétjei. Fös-
vénység, ridegség, anyagiasság, mulatozás, verekedés, 
káromkodás stb. A nemi erkölcs: szigorúak vagy szv 
badosak-e ebben a tekintetben? Lopásról, rablásról, 
régi betyáréletről, háborúról való felfogás. Mit tekin-
tenek a legnagyobb sértésnek, szégyennek, bántalom-
nak, gyalázatnak és hogyan torolják meg? Hogyan 
viselkednek elaggott szüleikkel, szegény rokonokkal, 
falu árváival, koldusokkal szemben? 

b) Vallásos érzés: Istenről, lélekről, hitről, életről, 
halálról való felfogás. Templombajárás, Szentségek 

vétele általánosnak mondható-e, ha nem: miben van 
a legnagyobb akadály? Férfiak, asszonyok, legények, 
lányok vallásossága. Fiatalok és öregek hitélete. 
Hiányok és teendők. Inkább józanság vagy pedig 
misztikumok felé hajlik-e a falu népe? Mik a leg-
szebb és legáltalánosabb erények? Mik a legnagyobb 
hibák és bűnök? Hogyan lehetne ez utóbbiakat el-
tüntetni? A faluban milyen jámbor társulatok és 
ájtatosságok virágzanak? A szektábapártolásnak mi 
az oka és mit lehetne e téren tenni? Hogyan lehetne 
a felnőtt fiatalság vallásos nevelését előmozdítani? 

c) Népies liturgia: Az egyházi év neves napjaival: 
Szent András, Luca, karácsony, Aprószentek, Szilvesz-
ter, Újév, Vízkereszt, Pálfordulása, Gyertyaszentelő, 
Balázs, Mátyás, Gergely, Gyümölcsoltó, György, Márk, 
Fagyosszentek, Orbán, Medárd, Antal, Iván, János és 
Pál, Sarlós Boldogasszony, Jakab, Anna, Havi Boldog-
asszony, Lőrinc, Nagyboldogasszony, Kisasszony, Mi-
hály, Simon, Júdás, halottak hete, Márton, Katalin 
napjával: a változó ünnepek között: farsang három 
napja, hamvazó szerda, nagyböjt, csonka vasárnap, 
virágvasárnap, virághét, nagyhét, húsvét, pünkösd 
ünnepével, továbbá a búcsú napjával kapcsolatos szo-
kások, játékok, babonák, hiedelmek. Processziók, 
búcsújárások. Keresztszentelés. 

d) A népi áhítat formái: Népies imádságfélék Jézus 
kínszenvedéséről, Szűz Máriáról, Szentekről, csudála-
tos eseményekről. Népénekek főképen Szűz Máriáról. 
Ismert énekek helyi szöveg- és dallamváltozatai. Éne-
kes emberek, énekes (sirató) asszonyok. A falu régi 
papjai hogyan élnek a nép emlékezetében? Milyen 
helybeli kultusz van? A templom védőszentjéről mi-
lyen népies ismereteik vannak? A magán (házi) áj ta-
tosság helyi jellegzetességei. A gyermek otthon része-
sül-e legalább némi vallásos képzésben, nevelésben? 
Milyen a család vallásos szelleme? Hogyan nyilvánul 
meg tudattalanul a vallásosság a falu életében? 

Néhány gyakorlati útmutatás néprajzi gyűjtéshez. 
1. Néprajzi, megfigyeléseinket úgy végezzük, 

hogy a nép ne vegye észre. Egészen érdektelen 
szemlélő módjára vegyüljünk a nép közé. Ez 
biztosítékot nyú j t arra, hogy a népi jelensége-
ket a maguk zavartalanságában ismerhetjük 
meg. Különösen alkalmasak az első megfigye-
lésre a lakodalom, temetés, beszélgetés isten-
tisztelet után a templom előtt, továbbá a gyer-

Rátétdíszítményű cifraszűr gallérja. 
(Berettyóújfalu, Bihar m.) 

(A Magyarság Néprajzából.) 
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mekjátékok. A második, a harmadik alkalom-
mal már néhány emberrel barátságot kötünk, 
bizalmukat megnyerjük. Meggyőzzük őket ar-
ról, hogy igaz érdeklődésből kérdezősködünk és 
nem akar juk érzékenységüket megbántani, 
tisztes hagyományaikat, szokásaikat, felfogá-
sukat kicsúfolni. 

2. Ha valami magyarázatra, felvilágosításra 
szükségünk van, kérdéseinket óvatosan és szűk-
szavúan fogalmazzuk meg, nehogy kérdéseink-
kel a várható feleletet is mintegy előre sugal-
mazzuk. 

3. Lehetőleg a népet bevszéltessük, a lejegy-
zésben az ő szavait használjuk, mi ne toldjunk 
hozzá, ne színezzük ki a magunk ízlése szerint, 
ne stilizáljuk át, inert ezzel a néprajzi tényeket 
meghamisítjuk. 

4. A szellemi hagyományok gyűjtése szem-
pontjából különösen az idősebb asszonyok (éne-
kes, olvasó asszonyok stb.) jöhetnek számí-
tásba. Ezek nyilatkoznak meg előttünk legszí-
vesebben, az ő emlékezetük szokott rendszerint 
a legjobb lenni, az ő bizalmukat tudjuk kellő 
tapintat tal leghamarabb megnyerni, kivált, ha 
nagy tudásukra hivatkozunk. 

5. Megfigyeléseinkben a legszigorúbb tárgyi-
lagosságra törekedjünk. A jelenségekről adjunk 
részletes leírást, alapos ismertetést. Óvakod-
junk az általánosságoktól és a hiányos, felüle-
tes és önkényes megállapításoktól. Csak a té-
nyeket í r juk le! 

6. Olyan szövegek lejegyzésében, melyeknek 
dallamuk is van, törekedjünk a dallam meg-
mentésére is. 

A KI§€§ERKÉ!SZET A XÉPIÜKOLAI NEVELÉS 
ÜZOLGÁL1TÁBA1V. 

Í r ta : HALMOS PÉTER. 

j o b b a n mindannyian megegyezünk, hogy az 
erkölcsi nevelésnek sziklaszilárd alapja a val-
lás. A mély vallásos érzés valami csodálatos 
lelki világot nyit meg úgy a felnőtt, mint a 
gyermek előtt. A gyermek lelke ebben a lég-
körben a legfogékonyabb a nemes és jó iránt. 
A hatalmas erő pedig, amely nevelői munkán-
kat termékennyé teszi, a szeretet, amely a ne-
velő és a gyermek között lelki kapcsolatot te-
remt. Ha a gyermek érzi, hogy tanítója sze-
reti, akkor bizalommal, ragaszkodással, tiszte-
lettel telik meg a lelke nevelő-tanítója iránt , ami 
biztosítéka a nevelés terén kitűzött céljaink 
elérésének. Ennek éppen ellenkezőjét, a siker-
telenséget azok tapasztalhatják, akik az er-
kölcsi intelmek sűrű ismételgetésével, szabá-
lyok felállításával, sőt szidások özönével vélik 
a nevelői hatásokat biztosítani. Ez az eljárás 
— amint a tapasztalat igazolja — nem alkal-
mas a gyermekek erkölcsi érzésének fejleszté-
sére, sőt ellenkezőleg, annak teljes eltompítá-
sára vezet. Akik ezt az el járást még ma is kö-
vetik — pedig vannak —, azok teljesen félre-
ismerik az erkölcsi életet. Ha ugyanis az er-
kölcsi szabály nem a szemléletből, az erkölcsi 
érzésből fakad, az üres, élettelen s így teljesen 
értéktelen, hatástalan is marad. 

Nevelői munkánk igazi értékét, eredményét 
ott lát juk, amikor másokért is tudunk élni, 
hogy a köznek használjunk, hogy másokon se-
gíteni akar junk és tudjunk. Ha gyermekeink 
lelkét erre az erkölcsi magaslatra tudtuk 
emelni, nevelői munkánk legszebb, legneme-
sebb értékének határához érkeztünk. Ezt tűzi 
ki nevelői céljául az Utasí tás is, amikor az er-
kölcsi érzéseken és az erkölcsi cselekedeteken 
keresztül a belátáson nyugvó erkölcsi elvekhez 
törekszik a gyermeket elvezetni. 

Azt kérdezheti kedves olvasóm, hogy vájjon 
az iskola nem rakja-e le ennek az alapjait? 

De igen. Hiszen minden nevelői ténykedésünk-
kel erre is törekszünk. De az iskola egymagá-
ban nem elegendő. Támogatókra, segítőtár-
sakra van szüksége. Ez a segítőtárs a már le-
szűrt tapasztalatok szerint a cserkészapród-
élet, a kiscserkészet, amely a maga sajátos 
vonzó erejével siet az iskola nevelő munkájá-
nak támogatására, erősítésére, kimélyítésére. 
Sőt az iskola nem is nélkülözheti a cserkész-
munkát , amely igazán élvezetessé, széppé teszi 
a tanító nevelői feladatát. De meg is könnyíti 
azt, mert hisz az apród abban a tudatban dol-
gozik, abban a meggyőződésben él, hogy neki 
minden külső kényszer nélkül, lelki szükségből 
kell keresnie, tennie a jót. A cserkészapród és 
vezetője között olyan benső viszony, olyan 
lelki kapocs létesül, amely a gyermek lelkét 
termékennyé teszi a jellemfogyatékosságok le-
küzdésére, a jónak, szépnek, nemesnek gyakor-
lására, az iskolai kötelességteljesítésnek öröm-
mel, jókedvvel, vidám lélekkel való elvégzé-
sére. A népiskolának — bár nevelve tanít, hisz 
a nevelőértékek kiaknázását az Utasítás is elő-
térbe helyezi — már előírt tantervi anyagánál 
fogva, amelynek elvégzésére a tanító törek-
szik, sincs elegendő alkalma, ideje a gyermek 
lelki életével intenzívebben, mélyebben foglal-
kozni. A cserkészéletnek meg éppen az a célja, 
hogy a gyermek lelki életét formálja, alakítsa. 
És ennek a munkának az eredményeit viszi a 
kis apródokon keresztül az iskola egész éle-
tébe. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy az 
apródok életét társaik ellesik. Nemcsak a fiúk, 
a leányok is. így kerül az iskolába a cserkész-
lélek, az apródok élete azok közé is, akik az 
apródéletben közvetlenül részt nem vesznek. 
De észrevétlenül benne élnek, mert az apródok 
példája magával ragadta az iskolát. Ha aztán 
ehhez az élethez sorakozik a hitoktatók mun-
kája is, a két tényező megváltoztatja az iskola 
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arculatát . Nem csupán a liittani órák munká-
j á r a gondolok, hanem a gyermekeknek pl. az 
I f j ú ság i Vöröskeresztbe való tömörítése, amely 
az apródmunkának hathatós támogatója s 
mindkettő az iskola segítőtársa, mondjuk édes 
testvére a gyermeklelkek alakításában. Így 
van ez az éii iskolámban s határozottan állít-
hatom, hogy felbecsülhetetlen értékben szegő-
dik iskolám nevelő munkájának elmélyítésé-
hez. Ehhez a két tényezőhöz csatlakozik nálam 
még az iskolaközség szervezete is, amely a 
gyermek gyakorlati irányú nevelését, a közös-
ség gondolatának a megérzését szolgálja. 

Ennek a lelki munkának az alapjait — ter-
mészetesen — az iskola ad ja meg. Hozzá-
teszem, hogy az az iskola, amelynek levegője 
megtelt a tanító szeretetével. Az a vidám, nyá-
jas, kellemes hely, ahol a gyermeket szeretet 
veszi körül. Ahonnan frissen tér haza és nem 
fáradtan, nem megalázva. Ahol a félelem is-
meretlen, ahol csak szeretetet ültetnek a lel-
kekbe. Így születik meg az ilyen iskolában a 
bizalom, a ragaszkodás és a fegyelem. A tanító 
és a gyermek viszonyának szabályozója a sze-
retet lesz. Ez a szeretet s az erre épült tanító 
és gyermek közötti viszony a cserkészapród-
munka megalapozója. 

Az apródok vezetője az legyen, akiről egy 
szép legendában olvasunk, aki a szívét a te-
nyerén hordozza s akivel összekerül, minden-
kinek odanyújt ja. Ahol a mosolygó ember jár, 
ott mindenki mosolyogni kezd, mint mikor bo-
rongós nyári délután egy láthatat lan kéz félre-
húzza a felhőkárpitot a nap arca elől és a 
napsugár lassan végigömlik a tájon. Jöhetnek 
azután újabb felhők, jöhet eső, zivatar, a vi-
déknek már megvan az aznapi élménye, az a 
párperces találkozó a napsugárral . Ilyen mo-
solygó ember legyen az apródok vezetője. A 
gyermek ránéz és mosolyogni kezd. Ez a mo-
solygás azonban legyen a lélek derűje, amely 
a szemen keresztül tükröződik. Mert hiába ne-
vet a száj, ha a szem hidegen, némán tekint. 

Az apródmunka lelki élet. Tar ta lma a val-
lás, a hazaszeretet, az igazmondás, a termé-
szet szeretete, a másokon segíteniakarás, a jó-
tettek keresése, a munkaszeretet stb.. . Tehát 
nem az ismeretek nyújtása, hanem a gyermek 
lelkének művelése, alakítgatása, a becsületes, 
magyarnál-magyarabb embertípus ideáljának 
megközelítése. 

Ha a tanító és a gyermekek között a nyájas, 
derűs iskolában a lelkek összekapcsolódtak, ott 
az apródmunka termékeny t a la j ra talál. Ott 
nem kell félteni — amint azt még ma is sokan 
hangoztat ják — az úgynevezett fegyelmet. Hisz 
fegyelem nélkül ez a közösség el sem képzel-
hető. De a cserkészlelkület nem is ismeri a 
drillt, hanem a lelkiségen és a belátáson ala-
puló belső fegyelmet, az önfegyelmet. A drill 
csupán pillanatnyi, látszólagos fegyelemhez ve-
zethet, amelynek a gyökerei nem nyúlnak a 
lélekbe s amely abban a pillanatban válik 
semmivé, amint a külső kényszer, sok esetben 
erőszak hatása megszűnt. A fegyelemnek a 
kisfiú lelkében akarati ténnyé kell válnia, amit 

sem szabályok felolvasásával, sem külső kény-
szerrel elérni nem tudunk. 

Hibát követ el a tanító, ha gyermekeinek 
apródnevelését iskoláján kívül álló, idegen 
csapatra bízza. Természetes is, hogy gyerme-
keimnek iskolánkívüli életét figyelemmel kísér-
jem, másrészt ós főleg, hogy az apródmunka 
során elért eredményeket iskolámban értéke-
síteni t ud j am azoknál is, akik az apródmunká-
ban aktív részt nem vesznek. Ilyenek a lányok 
és azok a fiúgyermekek, akik bármely oknál 
fogva az apródcsapatnak még nem tagjai , de 
okvetlenül tagjaivá lesznek minden külső 
kényszer nélkül, lelki szükségből. Hogy pedig 
az apródmunka hatással van az egész iskolám 
lelki életére, nevelésére, azt az összejövetelek 
eredményeinek, az apródéletnek az iskolába 
való gyakorlati bevitele (dalos, játékos kedv, 
udvariasság, egymás segítése, önkéntes munka 
vállalása, munkaszeretet, stb.) kétségtelenül bi-
zonyítja. Ennek az életnek csodálatosan vonzó 
ereje van s az apródok ténykedései magukkal-
ragadják az egész iskolát. És itt van az apród-
munka felbecsülhetetlen értéke az iskola szem-
pontjából. Aki apródcsoportot vezet, az meg-
győződhetett arról, hogy az összejöveteleken 
elhangzott beszámolások nem légbőlkapottak, 
hanem a kicsi gyermeklelkek őszinte meg-
nyilatkozásai. Ezeknek nem az a sorsuk, mint 
az erkölcsi prédikációknak, hogy nyom nélkül 
eltűnnek. Ezek valósággal a gyermek életéből 
fakadt, átélt tények, mert a beszámolt jótettek-
nek gyakorlása út ján kerültek lelkükbe, ahol 
mély gyökeret vertek. Az élet bizonyítja, hogy 
például azok hazudnak, azok káromkodnak, 
azok rossznyelvűek, stb., akik ezt gyakorolták 
és így megszokták. Természetes tehát, hogy a 
lelki készségen alapuló jó cselekedetekhez is 
gyakorlás ú t j á n jutunk. 

Az összejövetelek helye a tanterem lehet 
ugyan, de az apródok ne a padokban üljenek. 
Ha csak lehet, állandó otthont biztosítsunk az 
összejövetelek helyéül. Nálam lócákon ülnek 
az apródok. Igry tanulnak igazán gyermekek 
lenni, úgy tudják igazán a maguk életét élni. 
A hangulatot a közvetlenség, a természetesség 
jellemezze. 

Ennek a cikknek keretében nem részletezhe-
tem az összejövetelek anyagát . Csupán nagy 
vonásokban nyújtom az összejövetelek állandó 
programmját . amelynek kereteit a vezető ügy-
szeretete, találékonysága, cserkészlelkülete tölt 
ki saját iskolájának, gyermekei nevelési kívá-
nalmainak megfelelően. 

1. Feltétlenül imával vezetem be az össze-
jöveteli. Ez az ima minden vallásfelekezetnek 
megfelelő legyen. Jászberényből vettem át pl. 
ezt: „Édes jó Istenünk. Hozzád fohászkodunk 
munkánk kezdetén. Adj erőt és kitartást, hogy 
összejövetelünket krisztusi szeretetben tölthes-
siik el, jó szüleink örömére, édes hazánk javára . 
Amen. Hiszekegy." 2. Énekeket a népiskolai 
dalgyűjteményből, a „Magyar Cserkész Dalos-
könyve" című könyvecskéből síb. válogatom 
ki. A gyermekek végtelenül szeretik a cserkész-
dalokat s az iskola csakhamar daloskedvvel 
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lesz tele. Minél több népdalt vegyünk a pro-
grammba. 3. Már az első összejövetel alkalmá-
val minden apródoni választott az elszakított 
területekről egy-egy várat, amelyről minden 
lehető adatot összeszed és bejegyzi naplójába. 
Ez a gondolat csakhamar á t ragadt a nem ap-
ródokra is és versenyeznek az adatok gyűjté-
sében. Ennek nevelői értókét fölösleges han-
goztatni. Ugyancsak a földrajz szolgálatába 
állítom az iskola és a lakás közötti távolság-
nak lépésekben és időben való megmérését, 
amit naplójukba jegyeznek. Feljegyzik váro-
sunk nevezetesebb épületeinek elhelyezését, a 
legközelebbi gyógyszertárt, orvost stb. . . Min-
denki feljegyzi vezetőjének nevét, lakását. 
4. Legértékesebbek azok a beszámolások, ame-
lyek a napi jótettekre vonatkoznak. Hihetetlen 
vágy indítja az apródokat a jótettek keresé-
sére. Ezek a jótettek kezdetben az iskola köré-
ben mozognak. Majd átmennek az otthonba, 
sőt az utcára. Csak néhányat jegyzek le az ap-
ródok noteszeiből: „Ceruzát, tollat adtam köl-
csön szomszédomnak. Tanítónóninek leesett a 
ceruzája, felvettem. Megöntöztem a virágokat. 
Segítettem Verkának a feladatnál. Papír t lát-
tam a pad alatt, felvettem. Kértem a lányokat, 
hogy ne legyen külön lánypárt . Anyuka he-
lyett behoztam a vizet. Segítettem a terítésnél. 
Kisöpörtem a szobát, mert anyuka beteg volt. 
Odaadtam vajaskenyeremet egy szegény gye-
reknek. Egy vak embert vezettem haza. Egy 
öreg néninek segítettem elvinni a kosarat." 
Stb., s tb. . . Ezeket dátum szerint jegyezték fel. 
5. Játék. A játékokat a cserkészek „Játékos 
könyve" adja. Sok van az Újhelyi—Barna já-
tékkönyvben is. 6. Ének. 7. Beszámolás a mu-
lasztásokról. 8. Cserkészügyességek. Ceruza-
faragás. Kardfaragás . Könyvbeborítás. Papí r -
hajtogatás, felvágás, összefűzés, cipőzsinór 
megkötése. Seprés, portörlés. Gombfelvarrás, 
foltozás, kirándulási holmi összecsomagolása. 
Stb., s tb . . . 9. Jövő heti munka kiosztása. Pél-
dául a madarak téli életét figyelem. Az utca 
rendje, a rendőr. Az időjárást figyelem és fel-
jegyzem stb. Beszélgetés a cserkészéletről. Ap-
ródköszöntés értelmezése. Testvériesség, igaz-
mondás. Engedelmesség, szolgálatkészség stb. 
Ezeket mesébe szövöm. Vagy a gyermekek éle-
téből vett esetekkel támagatom. Szabályokat, 
prédikációkat kerülök. Szabályokat az apró-
dok vonnak le az adott esetekből. A cserkész-
életről való beszélgetés során okvetlenül el-
mesélem Árpád és társainak apródéletét, Ál-
mos kincsesládájának megmentését, a hiúzzál 
való esetüket. Ezért tanmenetemben a „Hon-

foglalás" című kép ismertetését az első össze-
jövetel ideje elé illesztem. 11. Ki tud szépen 
szavalni, mesélni. 12. Ének, ima. Az összejöve-
telt a cserkészindulóval fejezem be. Időtartama 
egy és fél óra. Ezeket a kereteket sajátos vi-
szonyaim figyelembevételével töltöm ki. 

Apródjaiin a két apródtörvényen kívül eze-
ket a törvényeket állapították meg: „A cser-
készapród egyeneslelkű és feltétlenül igazat 
mond. (Cserkésztörvényekből.) Az apród vallá-
sos, hazaszerető, a munkában kitartó. Köteles-
ségét jó lélekkel teljesíti. Szereti a természetet. 
Apródtársait testvérének tekinti. Tud engedel-
meskedni. Tud lemondani. Haragot senkivel 
nem tart . Keresi a jótetteket s naponta tesz 
valami jót. Ott segít, ahol lehet." Természetes, 
hogy ezek a törvények az apródélet egyes moz-
zanataiból szűrődtek le. 

Az apródélet nyomai az iskolában csakhamar 
mutatkoznak. Az apródok életét, ténykedéseit 
társaik örömmel utánozzák, gyakorolják és ne-
mes versenyre kelnek az apródokkal. Szemmel 
láthatóan változik az iskola arculata, amely-
nek légkörét a cserkészlelkület tölti meg. Amit 
az iskola egymagában oly nehezen ér el, az 
igazmondás, engedelmesség külső kényszer nél-
kül honosodnak meg abban az iskolában, ahol 
cserkészélet folyik. Ezért én az apródéletet 
nem is célnak tekintem, hanem eszköznek az 
erkölcsi nevelés szolgálatában. 

Végezetül pedig a jánlom azoknak a kartár-
saimnak, akik iskolájukban apródcsoportot 
akarnak szervezni, hogy szerezzék be munká-
juk megkezdése előtt a következő, az apródéle-
tet felölelő munkákat: Vitéz Faragó Ede: 
„A kisfiú és a cserkészet." „Ősök öröksége." 
„Cserkészapródkönyv." „Jó munkát!" Dr. Dé-
nes Tibor: „Cserkészapródvezető." Dr. Mócsy— 
Dr. Sztrilich: „A cserkészsegélynyujtás kis-
kátéja." Dr. Spilenberg: „Magyar cserkész dalos-
könyve." Bánlaki/—Hesz—Sztrelich: „Játékos 
könyv." Ezek a könyvecskék kedves gyűjtemé-
nyei az apródéletnek és olcsóságuknál fogva 
(kb. 6 P az összes) a felvételi díjak terhére 
könnyen beszerezhetők a „Cserkészboltban", 
Budapest, V, Nagy Sándor-utca 6. Apródügy-
ben pedig ugyanitt a „Magyar Cserkészszövet-
ség" örömmel siet a vezetők támogatására. 

Boldog volnék, ha ezzel az írásommal hozzá-
já ru l tam annak a gyönyörű munkának a na-
gyobb felkarolásához, amely megcsonkított 
hazánk jövő reményeit, virágait igazi nevelői 
elhivatottsággal Kis-Magyarországból Nagy-
Magyarországba vezeti. 

Ehhez kívánok jó munká t ! 

A . T I J L I Á a í I Ü K O L 4 E G Y E H Ü L E T M Ű K Ö D É N E . 
M inden tanító előtt ismeretes a Julián Egyesü-
letnek az a trianon-előtti áldásos működése, 
mellyel az idegenbe szakadt magyarok nyelvé-
nek, nemzeti érzésének és kul túrájának gondo-
zását évtizedeken át a legszebb eredménnyel 
végezte. A külföld magyar nyelvszigetein minta-

szerűen épített és berendezett iskolái, könyv-
tárai, mintagazdaságai, más kultúrintézményei 
s a Duna mentén, Passautól le egészen a Fekete-
tengerig, a magyar hajósok gyermekei számára 
rendezett tanfolyamai, erős várai voltak az ide-
genben élő magyarságnak. 
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A Julián Egyesülettel párhuzamosan műkö-
dött az éppen ötven év előtt alakult Országos 
Magyar Iskola-Egyesület azért, hogy a haza 
határain belül az akkori nemzetiségi izgatáso-
kat ellensúlyozza s idegenajkú honfitársaink 
között a magyar kultúra áldásait terjessze. 

Ez az eredményes múl t ra visszatekintő két 
egyesület az elmúlt év nyarán Julián Iskola-
Egyesület néven egyesült és ú ju l t erővel kezdte 
meg áldásos működését. Most már tehát a két 
egybeolvadt egyesület gondoskodik a Bécsben, 
Berlinben, Párizsban, Szófiában s még több he-
lyen levő magyar iskola, könyvtár fenntartásá-
ról, valamint idegenbe szakadt véreink más 
kulturális igényeinek kielégítéséről. 

Ennek a két egyesületnek egybeolvadása ré-
vén a Julián Iskola-Egyesület célkitűzése és 
munkaköre most már azzal is bővült, hogy 
nemcsak a külföldön élő magyarok nemzeti és 
kultúrális életének irányításáról gondoskodik, 
hanem az ország határain belül élő nem ma-
gyar anyanyelvű polgártársainknak is segít-
ségére kíván lenni abban, hogy egyrészt—anya-
nyelvük megtartása mellett — a magyar nyel-
vet is elsajátíthassák azért, hogy a magyar 
kul túra áldásaiban teljes egészében részesül-
hessenek, másrészt, hogy az élet küzdelmeiben 
hátrányban ne maradjanak azok mögött, akik 
az állam nyelvét beszélik. 

Az ezeréves Magyarország feldarabolása után 
nekünk alig vannak nemzetiségeink, viszont az 
elszakított magyarság lett a dézsmaszedő álla-
mok nemzetisége, melynek kisebbségi jogait 
különféle békeokmányokban biztosított szerző-
dések védik ugyan, de amely szerződésnek ér-
vényt szerezni, sajnos, nem tudunk. 

Magyarország nemzetiségei évszázadokon ke-
resztül megőrizték i t t anyanyelvüket. Ez azt 
bizonyítja, hogy mi embertelen eszközökkel soha 
sem magyarosítottunk. Most, mikor etekintet-
ben a magyar kisebbségek miat t is példaadó 
módon kell eljárnunk, még fokozottabban kell 
ügyelnünk, hogy meg ne sértsük másnyelvű 
polgártársaink érzékenységét és hogy ne ad-
junk okot az izgatásra, esetleges kifelé való 
alaptalan panaszkodásra. 

Nekünk nincs szükségünk arra, hogy — mi-
ként az utódállamokban teszik a magyarság-
gal — mi is kiforgassuk nyelvéből, kul túrájá-
ból idegennyelvű polgártársainkat. Nincs szük-
ségünk arra sem, hogy lassú haldoklásra ítél-
jük nemzetiségi iskoláinkat, mért tudjuk, hogy 
minél több szabadságot biztosítunk számukra, 
annál jobban hozzánk simulnak s annál erő-
sebb indokokkal követelhetjük magyar testvé-
reink kulturális védelmét. 

Mi magyar tanítók nem neveltünk s nem ne-
velünk gyűlöletre és ha nem is gyujtunk 
örömtüzeket a mai helyzet megrögzítésére pro-
pagált pedagógiai paciíizmus jelszava mellett, 
mégis tudjuk, hogy: a mi nemzetiségeink a 
mi testvéreink, akikkel nekünk semmiféle el-
intézni való dolgunk nincs. Mi tudjuk, hogy 
amennyivel többet szereznek meg a magyar 
Géniusz kincseiből maguknak, az mind az ő 

javukra szolgál s csak az ő érdekükben törté-
nik a Julián Iskola-Egyesület tevékenysége is. 

A mi csekélyszámú nemzetiségeink állan-
dóan hangoztatják, hogy az egységes nemzet 
ne zár ja ki őket a maga kultúrközösségéből, 
hanem nyújtson nekik segítséget a r ra , hogy 
abban ők is részesülhessenek. Éppen azért sok 
helyen maguk követelik a kultúrintézmények 
felállítását s a magyar nyelv intenzívebb taní-
tását. Ebből a célból az egyesület a fontosabb 
nemzetiségi gócpontokon, mint Budaörsön, 
Magyaróvárott , Tótkomlóson stb. helyeken 
máris könyvtárakat állított, amelyeket nagy 
előszeretettel s örömmel használnak az ott élő 
másnyelvű lakosok. 

A könyvtárak szaporítása és állományuknak 
gyarapí tása mellett a Julián Iskola-Egyesület 
ki aka r ja elégíteni másnyelvű polgártársaink-
nak azt a kívánságát is, hogy iskoláikban a 
magyar nyelv intenzívebben taníttassék. Éppen 
azért, hogy a nemzetiségi helyeken működő 
tanítókat és tanulókat a magyar nyelv inten-
zívebb tanítására, illetve tanulására buzdítsa, 
az egyesület vezetősége elhatározta, hogy — 
anyagi erejéhez mérten — pénz- és könyvjuta-
lomban részesíti azokat a tanítókat, akik a ma-
gyar nyelv tanításában s azokat a tanulókat, 
akik annak tanulásában eredményt értek el. 

Nem politikai, főképen nem állami intézke-
désről van szó, mikor a Julián Iskola-Egyesü-
letnek ezt a szándékát ismertetjük. A magyar 
társadalom, különösen a magyar értelmiség 
munkája ez, mely a természetes társadalmi 
vonzódást és együttérzést akar ja enyhíteni s 
másnyelvű polgártársainknak boldogulását 
elősegíteni. A mi emberséges felfogásunk nem 
jelenti azt, hogy a mi nemzetiségeink nyelvük 
jogait feláldozzák, hanem jelenti azt, hogy 
testvéreink i ránt való szeretetből, még áldoza-
tok árán is meg akar juk kedveltetni azt az 
államnyelvet, melynek tudása nélkül nem le-
hetnek elsők az egyenlők között. 

Olyan időkben, mint a mai, amikor a körü-
löttünk tomboló túlzó nacionalizmus kihívó s 
torz alakban mutatja be a „testvéri ség"-et, 
egyenesen nemzeti önvédelem számunkra, hogy 
kisszámú nemzetiségeinkkel nem a szomszéd 
államok brutalitásával, hanem igaz emberség-
gel bánunk s őket testvéreinknek tekint jük. 

Ha meggondoljuk, hogy mióta élünk mi 
nemzetiségeinkkel együtt itt ezen a földön egy 
levegőben, azonos törvények alatt, ugyanazon 
bajok és örömök között, akkor nem kell attól 
tar tanunk, hogy a mi nemzetiségeink ne ra-
gaszkodnának az egységes nemzeti eszméhez. 
Éppen ezért teszi helyesen a Julián Iskola-
Egyesület, ha a külföld magyarjainak kul turá-
lis istápolása mellett, i tteni nemzetiségeinket 
nem politikailag, hanem kulturálisan igyek-
szik a magyarság egyeteméhez kapcsolni. 

Ezért köszöntjük mi az egységes nagy ma-
gyar eszmének újjászületett harcosát, a szeré-
nyen és serényen dolgozó Julián Iskcla-Egye-
sületet. (—y.) 
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A TAKARÉKOSSÁ (j-RA VAJLÓ NEVELÉS. 
írta: KERÉK PÉTER. 

A-Z egyén és a nemzet boldogulásának alap-
feltétele az egészséges tőkeképződés. Egy nem-
zet annál erősebb, minél nagyobb ,,nemzeti" tő-
kével rendelkezik. Ezt a vagyont azonban nem 
az állam pénztáraiban, tárolva kell elképzel-
nünk, hanem az egyes emberek tulajdonában. 
Ez a vagyon a d j a meg a kultúrának, ennek 
folytán a nép erkölcsi emelkedésének életfelté-
telét. Ha tehát nevelni akarunk, nem szabad 
elsiklanunk e tény mellett, mer t törekvésünk 
a tanterv szerint is az, hogy az elemi népisko-
lát elhagyó gyermeket lássuk el a boldogulás-
hoz szükséges eszközökkel. S ezek között nem 
utolsó helyen szerepel az egyénnek a társada-
lomban való érvényesüléséhez, helyesebben az 
emberi méltóságnak megfelelő élethez nélkülöz-
hetetlen anyagi lehetőség biztosítása. 

Az egyének ereje együttvéve adja a nemzet 
erejét, hatalmát. De nem szabad elfelejtenünk 
azt sem, hogy a nemzeti öntudat fölébresztése, 
kiépítése a gerince törekvéseinknek, s ennek 
egyik igen lényeges tényezője az okos takaré-
kosság. Ebből következőleg nem közömbös, hogy 
az egyes ember miként él, hogyan osztja be jö-
vedelmét, hogyan becsüli, őrzi meg tulajdonát, 
legyen az bár a legcsekélyebb, külön-külön nézve 
apró érték is, mer t hiszen a fillérek tömegben 
milliókat jelentenek. S mikor a népiskolai ne-
velésről akár csak általánosságban beszélünk 
is, mindig tekintettel kell lennünk az élet á l ta l 
diktált követelményekre. 

A gyermek lelkében a nevelés eredménye az 
erkölcsi belátásban .jelentkezik. Azt kell tehát 
vizsgálnom, hogyan jutok el ehhez. Ennek út.ja 
Utasításunk szerint a szoktatás, gyakorlás, pél-
daadás. Eszközei a jól összeállított tanmenet s 
az egyes tantárgyak keretében nyújtott t á rgy i 
ismeretek. S amikor erről a témáról gondolko-
zom, mondanivalóimat e két nagy csoportba 
kell osztanom, hogy célomat, a takarékosságra 
nevelést elérhessem. 

Már előbb mondottam, hogy lélektani okok-
nál fogva az erkölcsi belátást meg kell előzni a 
szoktatásnak, gyakorlásnak. A kérdés az, hogy 
minő utakat választunk a szoktatáshoz. Leg-
először is azzal kell tisztában lennem, hogy mit 
akarok. Amikor takarékosságra törekszem, nem 
célom a zsugoriságra, fukarságra nevelés, s 
ezért erre minden ténykedésem közben és meg-
nyilatkozásomban figyelemmel kell lennem. Ez t 
ellensúlyozom az áldozatkészség felébresztésé-
vel. A takarékosság nem pusztán pénzgyüjtést 
jelent, hanem ki ter jed a mindennapi élet min-
dennemű kielégítéséhez szükséges eszközök, 
anyagok beosztására, megbecsülésére. Ennek 
következtében a takarékosságra nevelést a 
gyermek iskolábalépésekor kezdem a szoktatás-
sal s folytatom a kilépés pillanatáig. Ez a szok-
ta tás megköveteli, hogy a gyermek tanszereit, 
eszközeit becsülje meg, vigyázzon rájuk, csoma-

golja be, ügyeljen tisztaságukra, gondozza őket. 
Mindezt úgy érem el, ha állandóan érdeklődöm 
azok után s időről-időre vizsgálom azokat. Szá-
molási példáimban azok árából, s az apa kere-
setének erre a célra való felhasználásából ér-
zékeltetem és értékeltetem azokat. Az alsó osz-
tályokban csakis szoktatom őket s gyakorolta-
tom a ruhájuk, a testük, az eszközeik tisztán-
és karbantartására, megbecsülésére. Már itt 
éppen olyan szeretetteljes gondoskodással őr-
ködtetem az iskolai bútorokra, tárgyakra, tan-
eszközökre, mint a sa j á t j uk ra is. A felsőbb osz-
tályokban azonban már megkerestetem velük 
szoktatásaim, rendelkezéseim „miért f ' - jét , okait 
is. Tehát amikor a megszokás út ján az eszkö-
zökkel való takarékosság második természe-
tükké vált, akkor teszem tudatossá az okokat 
s érek el az erkölcsi belátáshoz. Az út tehát: 
először megszerettetem velük a tulajdonukat 
képező s a környezetükben levő tárgyakat , esz-
közöket és cselekedtetem vele a megbecsülést. 
Tisztán tartatom, csoniagoltatom eszközeiket s 
ezzel a belátáshoz vezető erkölcsi cselekedethez 
juttatom s innen már nincs messze a belátás. 
Ehhez a belátáshoz a negyedik osztályig kell 
eljutnom. Az V—VI. osztályban ezt elmélyítem 
olyan mértékben, hogy az életbe kikerülve, tö-
kéletesen értse a tulajdon, javak értékét, hasz-
nát, jelentőségét. A másik út a példa, amit a 
gyermek otthon és iskolában lát. Az otthonnak 
néha veszedelmes példáját szülői értekezletek 
tartásával és látogatással igyekszem céljaim 
szolgálatába állítani. Nines olyan eldurvult, 
rendetlen szülő, ki gyermeke úiján, a tanító 
gyermeke iránt sugárzó szeretete mellett fel ne 
melegedne s a nemes törekvések eléréséhez 
segédkezet ne nyújtana. 

A magám példája a tanterem, a szemléltető 
eszközök, az asztalfiók, a szekrény, a segédesz-
közök jókarban- és tisztántartásában, meg-
becsülésében jelentkezik. Ez a gondosságom 
kiterjed ruhám, megjelenésem, lakásomra is. 
A gyermek természetszerű felnőttutánzásával 
így sok beszéd nélkül s a j á t í t j a el azokat a tu-
lajdonságokat, amelyekre nekem, céljaim el-
éréséhez szükségem van. Amikor pedig arra is 
kiterjed figyelmem, hogy uzsonnáját ne egye 
meg azonnal, mikor az iskolába ér, már neve-
lem, szoktatom a beosztásra, ennek folytán a 
takarékosságra. 

A takarékosságra nevelés út jainak vázolása 
után fontos, hogy milyen eszközöket veszek 
igénybe. Már említettem, hogy tanmenetem 
összeállításánál ez is egy szempont. Az egyes 
tárgyak anyagának kiválasztásakor úgy cso-
portosítom azokat, hogy az egyik tárgyban ta-
nultakat bizonyítom a másik tárgy anyagával 
s ennek ú t j án mélyítem is. Minden év október 
30-án takarékossági napot kell tar tani az isko-
lában, tehát október hó utolsó hetének anyagát 
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a takarékosság- szolgálatába állítom. Megbeszé-
lem az alkohol káros hatását minden osztály-
ban és kiszámíttatom anyagi következményeit. 
Ugyanígy a dohányzó ember füstbement va-
gyona felett is tar tunk egy kis számadást. Szi-
gorúan ügyelek, hogy a gyermek előtt konkrét 
tények jelentkezzenek. Igénybe veszem a ren-
delkezésre álló szemléltető képeket, amiket ál-
landóan feltűnő helyen kifüggesztve tartok.* 
Statisztikai számításokat végeztetek és anyagul 
veszem iskolai takarékpénztárak felállítását, 
amelyben a gyermekek könyvelnek, végeznek 
minden munkát irányításom mellett. A magam 
jövedelméből egészen csekély áldozatot hozok, 
amit az iskolai év végén kamatként kiosztok. 
Szemléletesen bizonyítom így, hogy a félre-
rakott fillérek jövedelmeznek s mindig több és 
több szükséglet kielégítésére használhatók, asze-
rint, hogy mennyi ideig tartom a takarékban, 
í gy érzékeltetem a takarékpénztárakba behelye-
zett tőkék jövedelmének jelentőségét. Ezzel 
nevelem a gyermekeket az áldozatos lemon-
dásra, erősítem akaratát . Konkrét esetek meg-
beszélése közben bebizonyítom, hogy a részlet-
revásárlás milyen drága kielégítése a szükség-
leteknek. A takarékosság legnagyobb jelentő-
sége a szolid, a beosztó életmódra való szokta-
tásban, a ránevelésben jelentkezik. 

I t t érkezem el azonban a legkényesebb for-
dulóhoz. Ugyanis a heverő tőke nem hasznos, 
sőt a forgalomból történt kivonása következté-
ben talán inkább káros s ezért feltétlen érzékel-
tetnem kell a mozgó, forgó, munkát jelentő tő-
két, mert ez jelenti a megélhetést, a minden-
napi kenyeret. Igen természetes, hogy sokat se-
gít az V—VI. osztály födrajzi anyagának ki-
aknázása, de — szerintem — nagyobb értékű, 
ha a munkába fektetett tőke lényegének meg-
ismerését tapasztalati tények adásával helye-
zem a gyermek lelkébe. Kapcsolom ezt a szo-
ciális gondoskodás nagyjelentőségű érzéséhez 
úgy, hogy a takarékba helyezett pénzen apró 
szövetkezeteket építtetek ki az egyes osztályok-
ban, amelyek ú t ján iskolaszerek, könyvek s a 
gyermek kicsinyke szükségleteinek beszerzését 
biztosítom olcsóbban, mint a közforgalom s a 
tisztes haszonból a szegényebb társaik ellátá-
sára is rávezetem tanulóimat. így ismertetem 
meg- velük az adás, segítségnyújtás gyönyörű-
ségét is. Hangsúlyoznom kell, hogy ez nem je-
lent különös megterhelést s a tanító meggya-
nusításához sem vezethet, mert a gyermekek 
maguk végzik a munkát s ezáltal a megkívánt 
helyes eljárással nevelem rá őket a vezetésre. 
A felmerülő kötelességeket felváltva végezte-
tem s az egyes tisztségeket minden gyermekre 
megkötött terjedelmű időre ráruháztatom, te-
hát gyakorlati jelentőségű képességekhez jut-
tatom őket. A gyakorlati életre való nevelést 
ugyanis úgy kell értelmeznünk, hogy népünket, 
fa j t ánka t lássuk el azokkal a kellékekkel, me-

* Ugyanazon kép állandó hatásának nem sok hasznát 
vesszük, mert azok csak addig hatnak, amig a gyermek 
meg nem szokia, ezért a tanteremben levő képeket változ-
tatnunk kell. (Szcrk.) 

lyeknek segítségével megállja helyét a gazda-
sági életnek pergőtüzében is. 

A magyar f a j nem kereskedő, pedig ez nagy 
hiba. Mi földet, vagy hivatalt álmodunk ma-
gunknak. Kevesen a pangó iparban kerestek 
boldogulást. Véleményem szerint az iskola, a 
nevelés hivatott arra , hogy hiányzó s az egész 
nemzeti közösség szempontjából igen jelentős 
készségeket nyújtson, amelyek a mai életből, 
emberekből hiányoznak ugyan, de amelyek nél-
kül faj tánk talpraáll í tása el nem képzelhető. 
Üj, jobb, helyesebb életet kell kitermelnünk, 
mely millió és millió apró tényező és törekvés 
eredője. Segítsük a magyar gyermeket tehát 
ú j életpályák felé! Ne r iadjunk meg a több, 
hasznosabb, kiegyensúlyozottabb gazdasági 
életet eredményező munkától, mert a népiskola 
öncélúsága hozza magával az ilyen témákon 
való elgondolkozás szükségszerűségét. 

Eszközként jelentkezik a számolásnál fel-
merülő sok alkalom. Keresetet beosztunk, fel-
használunk. A háztartás egynapi, heti, havi 
kiadásai. Ruházkodás. Lakbér. Kamatot szá-
molunk. Beszéd- és értelemgyakorlatban a 
család, otthon, község, járás tárgyalásánál, az 
összehasonlítás xítján találok sok alkalmat. 
Apró, példázatos meséket is mondok emberek-
ről, községekről, országokról. Az olvasásnál pl. 
Thék Endre élete követendő példaként világít 
a gyermek lelkébe. Az írás anyagául vett köz-
mondások értelmezése. Például: „Ügyes gazda 
megszerzi, ügyes asszony megőrzi." „Addig 
nyújtózkodjál, ameddig a takaród ér." A föld-
ra jzban az ipar, kereskedelem, az egyes vidé-
kek terményei, értékesítése, a kivitel, behoza-
tal kiváló nevelőalkalmak. I t t bőséges alkalom 
nyílik annak kiszámítására, mit jelent ez az 
összeg 10, £0, 100 év alatt. Mi történik a kül-
földre adott pengővel? Pénzforgalom. Nemzeti 
adósság. A narancs, déligyümölcs, piperecik-
kek vásárlásának országunkat érintő következ-
ménye. A magyar gyümölcs tápértéke, ízletes-
sége összehasonlítva a külföldiekével. A ma-
gyar iparcikkek pártolása. Miért? Minden ide-
gen á ru egy falat kenyér elvesztése. Az egyes 
történelmi korok jellemzésével mindig gyen-
gítő okként jelentkezik a szegénység. A ház-
tar tás tan helyes tanítása meg- egyenesen a 
takarékos házvezetés érdekében való. Általá-
ban minden tárgy tanítása közben, ha alkalom 
nyílik rá, érzékeltetem a takarékosság jelen-
tőségét, ügyelve arra , hogy nevelői törekvésem 
ne süllyedjen szócsépléssé, hanem a gyermek 
bizonyosodjék meg a tárgyi ismeretek alapján 
arról, hogy takarékosság nélkül sem egyéni, 
sem családi, főként azonban társadalmi, nem-
zeti élet nincsen. Igyekszem vágyat kelteni 
bennük, még pedig nagy emberek, asszonyok 
életének példájával, hogy okos beosztás ú t ján 
megjaví tani törekedjenek életük anyagi kö-
rülményeit. Elrettentő példák is jelentkeznek, 
amik, éppen az ellentét erősen nevelő hatásánál 
fogva, igen jól felhasználhatók. Ehhez az anya-
got hazánk szomorú .jelentőségű korszakai ad-
ják. A pénzszórás, javaknak, anyagoknak té-
kozlása pusztulást jelent, munkátlanságot, ke-
resetnélküliséget eredményez, mert senkinek 
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soha sincs annyi, amennyi el ne fogyna, ha 
nem gondoskodnak szaporításáról . 

Magyarország mai szomorúan nehéz helyzete 
az ország feldarabolásának következménye. El-
szegényedtünk, de e lő t tünk az út. Ta lp ra lehet 
és kell államink. Ehhez azonban szilárd akarat-
tal elhatározott t akarékosság vezet. S ha a gyer-
mek érzelemvilágának megfogásával a leírt 
módon és eszközökkel biztosí t juk a megkívánt 
elhatározást, akkor a m a g y a r népiskola törté-
nelmi hivatást tel jesít . 

ISKOLÁNKÍVÜLI NÉPMŰVELÉS 

A tanító iskolánkívüli működése. 
írta: MAJOROSSY GUSZTÁV. 

M indenki előtt ismeretes, hogy úgy a tanyai, 
mint a falusi és város i tanító mily sokoldalú 
tevékenységet fejt ki az iskolán kívül. Hogy erre 
szükség van, az vitán felül áll. 

Az e téren felmutatott eredmény azonban nem 
mindenütt kielégítő. Ennek okát egyrészt abban 
látom, hogy a tanító nem kerül mindig a neki 
megfelelő szolgálati helyre, másrészt pedig ab-
ban, hogy a népművelési munka megosztása, 
különösen a nagyobb községekben, nem történik 
tervszerűen. 

Ma az a helyzet, hogy nem igen veszik figye-
lembe a tanítói megbízatásoknál, kinevezéseknél, 
hogy az okleveles taní tó hol született, hol nőtt 
fel: városban, faluban-e vagy tanyán1? A város-
ban nevelkedett tanító igen gyakran tanyai isko-
lánál kezdi működését. Viszont megtörténik, hogy 
olyan okleveles tanító, ki tanyán vagy falun ne-
velkedett, egyenesen városban kap taní tói állást. 
Természetes tehát, hogy az ilyen kezdő tanító 
—• á legjobb szándékkal eltöltve is — nem tud az 
iskolánkívüli tevékenység szempontjából meg-
felelő működést kifej teni . 

Milyen más volna a helyzet, ha a tanyai tanító 
gyermeke, mint oki. tanító, t anyai iskolához, 
avagy a városi tanító gyermeke városi iskolához 
kapna beosztást! Az ilyen fiatal, kezdő tanító, 
már szolgálatbalépésekor tisztában volna a hely-
zettel, a reá váró feladatokkal, amelyeket fiata-
los ambícióval és megfelelő tudással felszerelve, 
könnyedén, eredményesen, a legideálisabb mó-
don oldana meg. 

A rendszertelenség másik okát abban látom, 
hogy a nagyobb tanítótestületek t ag j a i a falu, 
vagy a város iskolánkívüli munká jában nem 
arányos módon osztozkodnak. 

Vannak ugyanis olyan nagy tanítótestületek, 
amelyekből csupán egy-két tag vesz részt az isko-
lánkívüli munkásságban, míg a túlnyomó több-
ség gyakran kivonja magát ez alól. Pedig minél 
nagyobb a község, annál több az a munka, amit 
az iskolán kívül kell elvégezni s amit egy-két 
taní tó a legnagyobb igyekezettel és tudással sem 
képes ellátni. Mert lehetetlen, hogy egy ember 

—• ha még oly kiváló tanító is — mindent egy-
f o r m a szakértelemmel végezzen, vagyis, hogy 
egyszemélyben kiváló karnagy, nagyszerű gazda-
sági, pénzügyi szakértő, kitűnő jogi tanácsadó, 
stb. legyen, nem is szólva arról, hogy fizikailag 
is képtelenség lenne minden szükséges iskolán-
kívül i munkát egy-két embernek elvégeznie. 

Minél nagyobb a község, annál több vallásos, 
hazaf ias és társadalmi egyesülete van. Kívánatos 
volna, hogy minden egyesület vezetőségében 
legalább egy-egy tanító is helyet foglaljon, mert 
csak így lehet elérni, hogy a község különböző 
egyesületei ne egymás ellen, hanem egymással 
karöltve, testvéri szeretetben működjenek, szol-
gá lva a község népének s közvetve a Hazának 
érdekeit, — és csak így lehetne elérni, hogy a 
tanítóság, mely a községekben rendszerint a leg-
nagyobb testület, — a legnagyobb megbecsülés-
nek, a legnagyobb tekintélynek örvendjen. 

Az iskolánkívüli munkásságban tehát a tanító-
testület minden tag ja — akár fér f i , akár nő — 
részt kell, hogy vegyen. De míg a nők inkább a 
vallásos és szociális i rányú egyesületekben (Ol-
táregyesület, Vöröskereszt, Stefánia-szövetség, 
stb.) vinnék a vezetőszerepet, — addig a férf iak 
főleg a hazafias, gazdasági és különböző társa-
dalmi egyesületek (Levente-egyesület, MOVE, 
Gazdakör, Hangya , Hitelszövetkezet, stb.) irá-
nyí tásában vennének részt. 

H a a tanítótestületek tagjai ezt a sokféle munka-
kör t arányosan osztanák el maguk között, figye-
lembe véve, hogy kinek milyen munkára van 
kedve, ha j lama, képzettsége, úgy egyrészt egy-
egy tag nem volna túlságosan megterhelve, 
másrészt a vállalt szerepkört oly szép eredmény-
nyel láthatná el, hogy ezzel a fő célt: a község 
népének vallásos,' öntudatos magya r szellemmel 
való eltöltését, művelődését, sőt anyagi boldogu-
lását nagyban elősegítené s ezenkívül úgy magá-
nak, mint az egész tanítói k a r n a k dicsőséget, 
tiszteletet szerezne. 

A magyar tanítóság iskolánkívüli munkájáva l 
m á r eddig is sok elismerést szerzett. De ha ez a 
munka rendszeresebb és teljesebb lesz azáltal, 
hogy abból minden egyes tanító kiveszi a maga 
részét, akkor a jövő nemzedék hálásan fogja 
megállapítani, hogy a tanítóság nemes hivatásá-
nak a legsúlyosabb időkben is teljesen meg-
felelt. 

Az iskolánkívüli népművelés statisztikai 
eredményei az 1932—33. évben* 

Az összes népművelési egységek száma: 207.046 
(az előző évben: 195.266. tehát emelkedés: 11.780). 
Ez a szám az alábbi tevékenységek között osz-
lik meg: 

* „Népművelési egységnek" nevezünk egy-egy népműve-
lési órát, valamint egy-egy olyan népművelési tevékenysé-
get, is, amelyet nem órák szerint tartanak (pl. műsoros 
délutánt, műkedvelői előadást stb.)-
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hallgatók 
száma óraszáma száma 

Analfabéta tanfolyam . . . . 186 15.818 3.197 
Alapismereteket terjesztő 

tanfolyam 184 15.359 8.619 
Népművelési és közművelt-

ségi tanfolyam 135 9.458 5.356 
Gyakorlati ügyességi tanf. 398 17.202 22.339 
Nőnevelési tanfolyam . . . . 337 17.881 8.760 
Művészeti és kedély képző 

tanfolyam 173 9.570 5.443 
Szabadegyetemi tanf 34 608 6.640 
Népművelési és közművelt-

ségi előadások száma . . 85.770 
Eádiószabadegyetemi (köz-

rádió) előadások száma 4.733 
Műkedvelői előadások sz. 6.192 
Műsoros délutánok és es-

ték száma 8.589 
Gyermekszórakoztatás, 

mesedélutánok száma .. 5.922 
Alkalmi (hazafias, kultu-

rális) ünnepségek száma 7.712 
Népműv. hangversenyek .. 668 
Tanulmányi kirándulások 1.564 

Összesen: 1447 207.046 60.354 

Az ország 3400 községe és az ezekhez tartozó 
tanyai központok közül az 1932/33. tanévben 360 
helységben nem volt még rendszeres népműve-
lés. „Helységen" érteni kell nemcsak az összes 
városokat és falvakat , hanem az elemi iskolá-
val bíró tanyai központokat is, amelyek nép-
művelési szempontból az anyaközségtől elkülö-
nítve vétetnek számításba. 

Az iskolánkívüli népművelés előadóinak szá-
ma: 21.530. (Az előző évi szám: 17.143, tehát 
emelkedés: 4387.) 

A népművelési előadók foglalkozás szerint a 
következőképen oszlottak meg: 

1932—33-ban 1931—32-ben 
róm. kath. lelkész . . . . 1871 1182 -f 689 
prot. lelkész 1110 801 + 319 
tanító 9884 8450 +1434 
tanár 1864 1384 + 480 
jegyző 1590 844 + 746 
emberorvos 2036 1558 + 860 
állatorvos 382 ] 
ügyvéd 176 I — 2 

mérnök 205 195 + 10 
bíró 92 53 + 39 
közig, tisztviselő 434 283 + 151 
földbirtokos 190 166 + 24 

gazdatiszt 424 262 + 162 
iparos 91 87 + 42 
kereskedő 38 
egyéb 1143 1700 — 557 

Népművelési előadók részére az 1932/33. tan-
évben összesen 7 előadóképző tanfolyamot ren-
deztek, valamennyit állami segítség nélkül. 
Ezek közül Pest vármegye rendezett három 
tanfolyamot, egyet a pestmegyei tanítók, taná-
rok részére, egyet a tanítónők, tanárnők s vé-
gül egyet a jegyzők, lelkészek, orvosok részére; 
Somogy vármegye rendezett két tanfolyamot, 
egyet a jegyzők, lelkészek, orvosok és egyet 
a tanítók, tanítónők számára; Vas vármegye 
rendezett egy tanfolyamot a tanítók, tanítónők 
részére; végül Zala vármegye egyet a zalaeger-
szegi tanítónőképzőintézeti növendékek részére. 
Egész éven át tartó népművelési előadóképző 
tanfolyamot rendezett a szegedi kir. kath. ta-
nítóképző-intézet az ötödéves tanítónövendékek 
részére. 

A népkönyvtárak száma az 1932/33. év végén 
volt: 1578 (az előző évi szám: 1565, tehát az 
emelkedés: 13). 

A könyvtárak megoszlása: 

nagy könyvtár 144 (előző tanévben 143) 
közép könyvtár 176 ( „ „ 176) 
kis könyvtár 944 ( „ „ 933) 
tanyai könyvtár 307 ( „ „ 307) 
vegyesnyelvű könyvtár 7 ( „ „ 6) 

A Magyar Népművelés Könyvei-sorozatban 
megjelent művek száma: 14. 

A népkönyvtárak összes könyveinek száma: 
244.202. 

Az 1932/33. tanévben kivett könyvek száma: 
570.610. 

A népkönyvtárak olvasóinak száma az 1932/33. 
tanévben: 201.173. 

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
Diapozitív Kölcsönzőjéből 2403 sorozatot kölcsö-
nöztek ki a népművelési előadók. (Az előző évi 
kölcsönzési esetek száma: 2137.) Az év folya-
mán ötféle ú j diapozitív képsorozat szerez-
tetett be. 

A naptárkiadóknak összesen 51 naptári cikk 
bocsáttatott rendelkezésükre s a cikkeket 16 
naptárkiadó vette igénybe. 

A magyar zene felkarolására indított akció 
keretében az 1932/33. tanév folyamán 2094 darab 
gramofónlemez és 201 szövegkönyv osztatott 
szét. 

Az 1932/33. tanév végén az iskolánkívüli nép-
művelés céljait szolgálta az ország területén 
1176 vetítőgép, 737 közrádió, 205 gramofónkészü-
lék, továbbá 550 kultúrház. Ezek az adatok még 
a két év előtti összeírásból valók, mert ú jabb 
összeírás nem történt. 
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G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

Hogyan kedveltessük meg a galamb-
tenyésztést? 

í r ta : Dr. KÖRÖSI PÁL BENEDEK. 

— Gazdaságtan a továbbképző iskolákban. — 

Megfigyelési feladatok. 
— Nézzétek meg, hogyan gondozzák szüleitek, 

szomszédaitok a galambokat! — Figyeljétek 
meg, miképen nevelik fel a galambok fiókái-
kat! — Figyeljétek meg, milyen a galambok 
lakóhelye és milyen fa j ták vannak azokban? 
— Figyeljétek meg a galambok életmódját! 

Szemléltetés eszközei: 
Kali tkába zárt parlagi, golyvás és posta-

galambok; pedagógiai modellek; képek; ken-
der, köles, repce, borsó, bükköny növények, gyö-
kérzeteikkel együtt és ezeknek magvai. 

Előkészítés. 
a) A z é r d e k l ő d é s f e l k e l t é s e . — Élt 

Észak-Amerikában egy galambtenyésztő, aki 
Arno nevű postagalambjával résztvett a ga-
lambok első próbarepülőversenyén. A galam-
bot kis ládába helyezte és vonaton Newjersey 
állam Elisabeth nevű városába szállította. 
A postagalambok versenye fárasztónak, ke-
mény próbának Ígérkezett, mert a versenyben 
résztvevő fiatal galambok mind ez ideig még 
nem hagyták el szüleik nélkül a galambházat. 

Déli 12 órakor jelezték, hogy felreppentek a 
galambok. Alig telt el félóra, máris látni lehe-
tett őket, amint nyílsebesen, mint valami fehér 
felhő, ereszkedtek le a magasból és közülök az 
egyik elsőnek suhant be a dúc nyílásába. 

— Ez a kis Arno! — Nem megmondtam! 
— Még alig három hónapos és máris győztes! 
— Valóságos igazgyöngy! — kiáltották minden-
felől. 

— Az emberek köréje gyülekeztek. Nézték, 
amint előbb egy korty vizet ivott, azután az 
eledelből csipegetett. Ez volt az első diadala. 
500 vetélytársát győzte le és ezért megkapta a 
newyorki postagalamb-klub ezüst gyűrűjét , ez-
zel a jelzéssel: 2590 c. 

Mikor pihent, alig lehetett társaitól meg-
különböztetni, de fenn a levegőben mindig meg-
mutat ta , hogy mit tud. 

Egy év múlva Arno olyan dolgot művelt, 
amilyent még egy postagalamb sem tett meg 
a fa j tá jából . 

Legnehezebb a tenger felett repülni, ahol 
nincs semmi útmutató, ahol a galambot sem 
látása, sem hallása nem segíti, csupán ösztön-
szerű honszeretete és bátor kis szive vezérli. 

Arnót, az idők folyamán, sok más galambbal 
együtt, egy Európa felé induló gőzösön szállí-
tot ták! Hirtelen óriási vihar támadt és a hajó 
tehetetlenül hánykolódott a hullámokon. A nagy 
veszélyben a galambokra gondoltak. Többet 

elővettek, vízhatlan papír ra írt gyors-segélyt 
kértek és azt a kiszemelt galamb egyik fark-
tollára kötötték, majd pedig eleresztették. 
Azonban valamennyi vagy a tengerbe esett, 
vagy gyáván visszarepült a hajóra. 

Amikor Arnóra került a sor, a kapitány 
észrevette, hogy a galamb szíve nem dobog 
oly hevesen, mint a többié. Kibocsátás után 
Arno nyomban felrepült és egy kört ír t le a 
hajó köré, majd még egy szélesebbet és maga-
sabbat, végül pedig eltűnt. Félelmet nem is-
merve szállt, mint a napsugár, a dúc felé, mely-
ben született. 300 kilométert 4 óra 40 perc alatt 
tett meg, viharban, ködben a tengeren át. Ott-
hon a rákötött cédulát < elolvasták, nyomban 
segélyhajók indultak a tengerre és megmen-
tették a már-már süllyedő hajón levő emberek 
életét. Arno hőstettét a galambtenyésztő-klub 
évkönyvébe feljegyezték. 

— Ettől kezdve Arno egyik babért a másik 
után arat ta , míg egyszer szegénykét várat-
lanul szörnyű szerencsétlenség érte. (A gyerme-
kek feszült figyelemmel hallgatnak.) Amikor 
ugyanis a Chicago—newyorki repülőverseny 
közben, társai t jóval megelőzve, otthona felé 
tartott, útközben egy lelketlen vadász orvul 
rálőtt. A seb súlyos volt, de ő, fá jda lmát le-
küzdve, kötelességétől iizetve, repült tovább 
célja felé. Egy vándor sólyom azonban szikla-
várából észrevette a közelben repülő lankadó 
madarat , villámsebesen rácsapott és néhány 
másodperc múlva a sziklák közé rakot t fészke 
piroslott a hős vérétől. Senki sem sejtette, mi 
történhetett az utolérhetetlen postagalambbal, 
míg egyszer, évek multán, szenvedélyes hegy-
mászók a sólyom fészkének fenekén megtalál-
ták a parányi ezüstgyűrűt, a telivér posta-
galamb jelét s r a j t a az írást: Arno 2590 c. 
(E. Seton Thompson után.) 

— J a j de kár volt érte! — sóhaj t ják a gyere-
kek. 

b) A g y e r m e k e k t a p a s z t a l a t a i . — A 
galambok életéből mondtam el nektek ezt a 
megható történetet. Most szeretném hallani, 
hogy a galambok körül otthon ki és mit figyelt 
meg? — Nálunk kukoricát és búzát szórnak a 
galamboknak. — Szüleim kendermagot is dob-
nak nekik. — Édes anyám ki is szokta söpörni 
a dúcokat. — Én megfigyeltem, hogy nemcsak 
a nőstény, de a hím galamb is ül a tojásokon. 
— Én azt vettem észre, hogy a vi lágrajöt t kis 
galambok eleinte még- nem látnak semmit. 
— Én azt figyeltem meg, hogy mindig egy-
szerre csak két tojást költenek ki. — Otthon 
magas oszlopokon van a lakóhelyük. — Nálunk 
is olyan helyen van és megfigyeltem, hogy egy 
kis nyíláson bújnak be a helyükre. — Édes-
anyám azt mondta, hogy ő csak közönséges ga-
lambokat tar t és közülük néhányat ebédre 
töltve meg szokott sütni. — Én megfigyeltem, 
hogy a hím erősebb, mint a nőstény. — Én meg 
azt figyeltem meg, hogy az öregebb galambok-
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nak nem olyan színű a lábuk, mint a fiataloké 
— mondhatják a gyermekek. 

c) C é l k i t ű z é s . — Tanul junk a galambok-
ról, hogy még többet tud junk róluk. 

Tárgyalás. 
(A beszélgetésbe beleszőhető azon növények 

biológiai ismertetése is, melyeknek magvait a 
galambok etetésére használják. L. Szemléltetés 
eszközei 4. pontját.) 

a) B e s z é l j ü n k e l ő s z ö r a g a l a m b o k 
g o n d o z á s á r ó l . A taní tásnak ebben a 
mozzanatában, szemléltetéssel kapcsolatban, 
s közös beszélgetés keretében, ez az anyag ke-
rülhet feldolgozásra: 

— Sanyi azt mondta, hogy náluk kukoricát 
és búzát szórnak a galambok elé, Bandiék pe-
dig még kendermagot is. A kendermagot külö-
nösen akkor szokták adni, ha már fészket rak-
tak a galambok. Ez helyes is. De szoktak még: 
borsót, bükkönyt, kölest, repcét, ocsút, sőt rizst, 
azonkívül mésztörmeléket is dobni elébük. Lágy 
eledelük pedig: korpa, vagdalt salátával, sóval 
keverve. Nyáron jó háromszor, míg télen ele-
gendő kétszer is etetni. A galambok szomját 
nyáron friss folyó-, télen pedig langyos vízzel 
jó oltani. 

— Pista lát ta azt is, hogy a lakóhelyüket ki 
szokták tisztítani. Ki is kell! Hetenkint leg-
aláb kétszer. Gyakran kell meszelni is. A trá-
gyát a trágyatelepre kell kiszórni. Fontos még 
a lakóhelyük szellőztetése is. 

Tehát az, aki galambokat akar tenyészteni, 
annak tudnia kell, bogy mivel etesse, hogyan 
itassa s szállásukat hogyan tartsa rendbe. 
(Vázlat a táblára írva.) 

b) B e s z é l j ü n k m o s t a f i ó k á k f e l -
n e v e l é s é r ő l . — Elek érdekes megfigyelést 
mondott. Azt vette észre, hogy a hím is segít 
a költésnél. Ez így is van. A hím többnyire 
délelőtt 10 órától délután 6 óráig, összesen te-
hát 8 óra hosszat ül a tojásokon, azontúl a 
nőstény. Számítsátok ki, mennyivel több ideig 
ül a nőstény a tojásokon! — Tizenhat órával, 
— mondják. 

— Helyes! A hímgalamb azt is megteszi, 
hogy amikor a nőstény újból költeni kezd, ad-
dig ő gondozza a fiókákat. A fiókákat körül-
belül másfél hónapos korukig gondozzák a szü-
lők, azután a fiatal galambok magukra marad-
nak s szülők nélkül, maguk szerzik meg táp-
lálékukat. 

— Laci szintén jól figyelte meg, hogy a tojás-
ból kikelt fiókák eleinte vakok és annyira gyá-
moltalanok, hogy az első napon szüleik csupán 
levegőt fú jnak a begyükbe s csak a második 
napon kezdik őket táplálni. Ki tudja megmon-
dani mivel? (Találgatják.) 

— Nos, én megmondom. A költés alatt a 17-ik 
vagy 19-ik napoq, vagyis a kikelés idején, a 
szülők begyében sajátságos, túrószerű anyag 
képződik. Ezzel etetik fiókáikat. Éppen ezért 
nagy baj volna, ha a kikelés korábban tör-
ténne, mint a 17. vagy 19. napon, mert akkor 
a fiókák éhen pusztulnának. Később a begyük-
ben meglágyított apró eleséggel etetik a szülők 

fiókáikat s csak azután adnak nekik kemény 
magvakat és rovarokat. (Itt felhívhat juk a 
figyelmet a r ra is, hogy a galamb a vetésre nem 
káros, mint azt sokan hiszik, mert csupán a 
talaj felszínéről szedik fel a magvakat, melyek 
úgyis kárba vesznének.) 

— F e r i észrevette, hogy egy-egy alkalommal 
a nőstény két tojást rak le. De ügyeljetek csak 
ide, hogy történik ez? Amikor a szülők fészkü-
ket már elkészítették, a hím addig h a j t j a maga 
előtt a nőstényt, amíg csak a fészkét el nem 
foglalja. Fészekrakás után a nőstény néhány 
nap múlva lerakja az első tojást, majd három 
nap múlva a másikat. A hím azonban csak a 
második tojás lerakása után segít a költésben. 
(Vázlat.) 

c) B e s z é l j ü n k a g a l a m b o k l a k ó -
h e l y é r ő l . — Ottóéknál magas oszlopon 
nyugszik a galambház, mint ezen a képen is 
látható. (Mutatom és rajzolom.) — Mit gondol-
tok, miér t ! — Szüleim azt mondták, hogy a 
macska a sima és magas oszlopra nem tud fel-
mászni. — Ez igaz, mert azon nem tud feljutni 
a galambok többi ellensége sem: a görény, 
menyét és a nyest. A hé j já és a sólyom szintén 
ellenségei a galamboknak, de ezek többnyire 
röptiben támadják meg őket. 

— Rudi nyílást látott a dúcon, melyen a ga-
lambok ki- és berepülnek. Ezért azt a dúc nyí-
lásának vagy repülőlyuknak is nevezik, me-
lyet csapóajtóval látnak el. (Modell, rajz.) A 
csapóajtóra azért van szükség, mert ha idegen 
helyről szerzünk be galambokat, akkor a fiata-
lokat, melyek már másut t kint repültek, leg-
alább három hónapig kell zárva tar tani , mert 
különben visszarepülnek szülőhelyükre. Az öre-
gebb, különösen postagalambokra, még jobban 
kell vigyázni, mert azok néha több esztendő 
múlva is megszöknek. Tudjátok-e, miér t ! — 
Azért, mer t a galamb szívét nem lehet meg-
vásárolni. A régi dúcot, melyben felnőtt, el 
nem feledteti vele senuni a világon! •— mon-
dom. •—• De érdekes! És miért van ez! — mond-
ják. — Nagyon örülök, hogy ezt kérdeztétek. 
Ez azért van, mert a jó Isten beléjük oltotta 
a szülői ház szeretetét. 

í / j ' B e s z é l j ü n k a g a l a m b f a j t á k r ó l . 
— Jancs i szülei közönséges galambokat tarta-
nak. Ezeket másképen házi vagy parlagi ga-
lamboknak is nevezik. Ezek annyira igénytele-
nek, hogy eleségüket maguk szerzik be a mező-
ről. Ismertebbek még a többek között a goly-
vás és postagalambok is. Ki látott már goly-
vás ga lambot! — Én láttam. Ügy vettem észre, 
mintha a begye kidagadt volna. — És tudod-e, 
mitől? — (Mond valamit.) — Attól, hogy a 
torka mögötti bőr alá sok levegőt szív és ezt 
hosszú ideig magában tud ja tartani. 

— Jancsi mamája, mint hallottuk, megsüti, 
megfőzi a galambjait. Azért mondja a példa-
beszéd: „Mostoha gyermek az árva kis galamb, 
ám a pecsenyéje nem utolsó falat." Há t vall-
juk meg, nem is olyan rossz dolog a jó töltött 
galamb! Aztán a galambhúsnak olcsósága mel-
lett még az az előnye is megvan, hogy tápláló 
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és könnyen emészthető. Így a gyenge gyomrúak 
is ehetik. 

— Most pedig nézzük meg ezt a szép galam-
bot! (Mutatom eredetiben.) Ez postagalamb. 
Olyau, mint amelyről beszéltem. Látjátok a 
hatalmas fiildudorodást? — Igen, lá t juk! Ér-
dekes! — mondják lelkendezve. — Ugy-e, meny-
nyire feltűnő? Ez többszáz kilométerről képes 
még évek múlva is visszarepülni oda, ahol szü-
letett. E mellett nagyon edzett és a húsa is ki-
tűnő. 

e) B e s z é l j ü n k a r r ó l , h o g y a n l e h e t 
a h í m e t a n ő s t é n y t ő l m e g k ü l ö n b ö z -
t e t n i . — Marci megfigyelte, hogy a hím erő-
sebb, mint a nőstény. Ez így is van. Ezenkívül 
a hím tollai csillámlók és ha kézbe vesszük, 
haragos hangot hallat . A nőstény tollai fény-
telenek és a kézben csöndesen viselkedik. 

f ) B e s z é l j ü n k m é g a f i a t a l a b b é s 
i d ő s e b b g a l a m b o k f e l i s m e r é s é r ő l . 
— Bandi megfigyelése nem volt rossz. A fiata-
labb galamb ismertetője, hogy lábai pirosak, 
körmei épek; ezzel szemben az öreg galamb 
lábai lilaszínűek, körmei pedig kopottak. (Mu-
tatom.) 

g) B e s z é l j ü n k v é g ü l a g a l a m b o k 
é r t é k e s í t é s é r ő l . — Hallottuk már, hogy 
Jancsiék saját maguk fogyasztják el galamb-
jaikat. Vannak azonban olyanok is, akik annyi 
galambot tenyésztenek, hogy abból el tudnak 
adni másoknak is a konyhájára . Legjobb a fia-
talokat kirepülés előtt eladni. Mennyibe kerül 
vidékünkön egy pár galamb? Vannak azután 
olyanok is, akik továbbtenyésztésre adnak el 
és vásárolnak galambokat. E r re a célra ősszel 
szokták a galambokat értékesíteni. 

Befejezés. 
a) Ö s s z e f o g l a l á s . A táblára írt vázlat 

alapján a gyermekek elmondják a tanultakat. 
b) R a j z o l t a t á s . Lemásoltatom a model-

leket és a táblán levő rajzokat. Galambdúc, 
különféle galambok. 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

a) Hazai tanügyi lapokból. 

Siketnéinák és vakok oktatásügye. (Felelős 
szerkesztő: Szentgyörgyi Gusztáv.) A kettős 
számok egyikében, mely még a mult év végén 
jelent meg, Völker József gyú j t j a meg a ke-
gyelet fáklyáját a siketnéma oktatásügy egyik 
bajnokának, Borbély Sándornak tiszteletre-
méltó emlékére. Borbély Sándor a váci orszá-
gos siketnéma-intézetnek volt igazgatója, de a 
gyakorlati gyógypedagógia eme rendkívül fon-
tos pozícióján kívül magát a siketnémaoktatás 
elvi rendszerét is szinte korszakalkotó javítá-
sokkal tökéletesítette, ríj módszerek alkalmazá-
sával és a tapasztalatokból szerzett újítások-
kal. A másik tanulmányt dr. Bárczy Gusztáv 

írta, főkép arról, hogy a siketnémaság külön-
féle természetű káros a lapjainak leküzdésére 
különféle gyógypedagógiai módszerre van szük-
ség, amit mindjár t tudományosan el is mond. 
Közli a lap Herodek Károlynak a Magyar 
Pedagógiai Társaság gyűlésén tartott felolva-
sását a csökkentlátású gyermekek oktatásáról, 
meg Sturm József cikkét a globális (belga) el-
járásról. A rendkívül érdekes és tanulságos 
füzetet a gyakorlati gyógypedagógia köréből 
vett kisebb tanulmányok és események hírei 
fejezik be. 

A folyóirat ezévi első kettős (1—2.) füzeté-
ben bevezető cikket olvasunk Kleitsch János 
tollából „Mérleg és mérlegelés" címen. Azt fej-
tegeti, hogy a vakok oktatásügyét s az annak 
érdekében végzett munka értékét milyen szem-
pontok szerint kell mérlegelni. László Géza a 
testi fejlődésvizsgálatot t a r ta lmas cikkben tár-
gyalja, Füzesi Árpád pedig a magyarázó slöjd 
jelentőségét a gyógypedagógiai tanárképzés 
szempontjából teszi tanulmány tárgyává; na-
gyon érdekes illusztrációkkal kísérve tanulmá-
nyát. Klug Péter közli egy részletét a siket-
némák nevelésének és taní tásának abból a ter-
vezetéből, amit az országos szaktanács javas-
latában szerkesztett erről a fontos ügyről. 
Cseresznyés Ferenc a svájci tanárképzésről és 
a nyomorékok tanárainak képzéséről í r t szép 
tanulmányt. A füzet többi részében a gyógy-
pedagógia más kiváló munkásai írtak cikkeket 
és kimerítő ismertetéseket találunk még a 
tárgykörükben felmerült eseményekről is. 

Üj Élet. (Főszerkesztő: Rády Elemér. Kassa.) 
A rendkívül élénk tartalmú folyóiratnak már 
magában az is különleges megbecsülést bizto-
sít, hogy a cseh megszállott Kassán jelenik 
meg és a katholikus szellemen kívül, amely 
megtölti, a magyarság nemzeti ügyének is bá-
tor és okos szószólója. Bevezetésül 1933. évi 2. 
számában Prohászka Ottokár püspök írásaiból 
idéz gyönyörű, szinte hímnikus részletet. Majd 
Lötz Antal dr. a katholikus i f júság és a köz-
életi radikalizmus viszonyáról í r és az ifji í-
ságnak nagyon bölcs ú tmuta tás t nyúj t , Re-
ményi József pedig ugyanezzel az intencióval 
a regényolvasás hatását teszi szóvá, főkép a 
világirodalom nagyjainak idézésével. Major Jó-
zsef a szlovenszkói társadalomhoz intézeti le-
vél formájában a szlovenszkói magyar i f j ú ság 
életlehetőségeit akarja munkaalkalmas segítsé-
gével növelni és biztosítani. Nagyon szép ver-
set találunk a füzetben Mécs Lászlótól, az or-
szágos nevű papköltőtől. Kedves lkvay P . 
László novellisztikus útleírása. Az anglokatho-
licizmusról Bauhofer Oszkár írt , illetve fordí-
tott szép cikket. Czinder Jenő tanulmánya után, 
melyben a Sorbonne tanára címen a X I X . szá-
zad elejének Párizsát rajzolja, Darvas János 
versfordításait közli a füzet; majd Ölvedi Já -
nos cikkét az európai konföderációról. 

A Székelység. Ennek a folyóiratnak minden 
sorát a székely nemzetség mai sorsa és küz-
delmes múlt ja , a székelyföld szinte vallásos 
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imádata és az elszánt áldozatkészség lelkes 
hirdetése tölti meg'. Közleményei, akár tudo-
mányos, akár szépirodalmi irányúak, ugyan-
azzal a székely rajongással íródnak és híven 
tükrözik a székely lelket. A márciusi számot 
Petőfi Sándor arcképe kezdi meg. Azután ér-
dekes történelmi tanulmány következik „a szé-
kely nemzet ősi szervezéséről és föladatairól", 
amelyet kiegészít a székelyföld katonai tér-
képe. Majd Thierry Amadé, a nagy f ranc ia 
történettudós I I I . Attiláról szóló könyvéből 
szemelvények s Zerinvári Zrínyi Miklós gróf 
Áfiumkból részletek „Ne bántsd a magyar t " 
címen. Szoniox-ú képet nyú j t „A Székelyföld 
pusztulása" című cikk. Az irodalom rovatban 
Tamási Áron és Gáspár Ármin novelláját, Kiss 
Menyhért, Baloghné Molnár Mária, Csűrös Zol-
tán, Bodor Aladár, Tuta Is tván verseit olvas-
tuk is a befejező kisebb cikkek a székelység 
dolgait tárgyal ják. 

Magyar Népiskola. Február i számának kiemel-
kedő cikke az a szép tanulmány, melyben Gab-
riel Pál dr. pécsi tanítóképzőintézeti igazgató 
Apponyi Albert gróf pedagógiai felfogásának 
elemzésével mélyrehatóan foglalkozik. Érdekes 
polémiák teszik még változatossá a lapot. 

Alföldi Népművelés. Vezetőcikkét a felelős 
szerkesztő Csernai Mátyás í r ta a társadalom és 
az iskola ú j útjairól, amelyeket a világ átala-
kulásában meg kell találnia. Megható cikket 
szentel a lap Móra Ferenc halálának és emlé-
kének. Többi cikkei is figyelemreméltóak. 

Dunántúli Tanítók Lapja. Legutóbbi száma jó-
formán minden aktuális tanügyi kérdéssel fog-
lalkozik. A lap Dunántúl legtöbb vármegyéje 
iskolai és közművelődési intézményének hiva-
talos lapja lévén, úgyszólván egész szellemé-
ben Dunántúl fejlett kulturál is életének jel-
lemző tükre. Vezércikkét ezúttal Bendefy László 
í r ta a népiskolai nevelésről. Szellemes cikket 
ír t Fodor Ödön is, „Pedagógia a láthatatlan 
látcsövön" címen. Halmos Péter kimerítően is-
merteti Dezső Lipót tanfelügyelő „Magyar Ha-
zám" című könyvét. Közli még a lap Váth 
János felolvasását, melyet Hévizén tar to t t a 
néptanulmányozásokról. Az eleven, friss lapot 
még sok humoros és komoly közlemény teszi 
vonzóvá. 

Zempléni Tanító. A február 15-i szám vezér-
cikkében a most, napirenden levő magyaros 
öltözködés kérdésével foglalkozik és mind já r t 
illusztrációban mutat ja be Nemes Mihály ruha-
terveit. Külön cikkben Síklaki Dezső a szám-
tan-mértan tanítására vonatkozóan vet föl öt-
leteket. Rozsonday István a film népiskolai 
rendeltetéséről ír t cikket. Az egyesületi élet 
föllendítése érdekében Horváth László elnök 
lelkes fölhívást intéz a vármegyei tanítósághoz. 

Református Élet. (Református Sajtótársaság 
kiadása Budapest. Megjelenik minden szomba-
ton. Főszerkesztő dr. Ravasz László, felelős 

szerkesztő Muraközy Gyula.) A magyar refor-
mátusok tudós püspöke: dr. Ravasz László te-
hetsége és szelleme mint vezető s irányító erő 
érvényesül a lap egész tartalmában. A március 
3-án megjelent számban a lap valamennyi köz-
leménye jelentős. A „Félig nyíló levelek" ro-
vatában Bereczky Alber t egy csalódott asz-
szonynak ad vigasztaló tanácsokat, a hit erejével 
és sugalmával. A lap vezető cikkében elmélke-
dések vannak a hitélet fontos aktuális jelen-
ségeiről és kérdéseiről. Majd Hetessy Kál-
mán dr. a tanyai reformátusság lelki életéről 
nyúj t részben szomorú, részben fölemelő képet. 
Győry Elemér Az új presbiter címen a termé-
szetszerűen modernizálódó presbiteri intéz-
ményről ír t tanulságos cikket, Kovácsné Hu-
szár Jo lán pedig A nő a válság viharában 
címen értekezik élvezetes alakban. Kiss Fe-
renc A debreceni nagytemplom tövéből című 
cikkében a baranyai emlékezetes értekezletre 
ad erőteljes visszhangot, az Egyke dolgában, 
mely a református magyarságot is érzéke-
nyen érinti. A krit ikai rovatban Ravasz László 
püspök nagy megbecsüléssel ismerteti Aprily 
Lajos Az aranymosó című verseskönyvét. Meg-
ható dr. Patay Pá l Gyerekek című életképe 
is a protestáns gyermekek sorsáról ós küz-
delmeiről. A lap minden cikke hivatott toll 
megszólalása; még az apró közlemények, hírek 
és üzenetek is erőteljesek, szuggesztív hatá-
súak. A lap negyedéven kint Szeretetszövetség 
címen melléklapot is nyúj t olvasóinak, a Re-
formátus Élet szellemében. 

b) Angol-amerikai tanügyi lapokból. 

A lángelme misztériuma. 
Nem akadt még eddig lángész, aki el tudta 

volna nekünk mondani, hogy voltaképen mi mó-
don fej let t ki a tehetsége. Többen is megkísé-
relték már ezt köziilök, ámde szavuk olyan volt 
előttünk, mintha összefüggéstelen dadogás lett 
volna, aminek az lehet az oka, hogy az őben-
niik végbemenő szellemi folyamat teljesen elüt 
a mienkétől. Mi nem ért jük, nem beszéljük az 
ő nyelvöket. 

Annak a néhány tárgynak egyike, amely elő-
segítheti vállalkozásunkat, hogy meglássuk a 
lángész kibontakozásának xítját: az esztétika, 
a szépnek a tudománya. S jóllehet ez a tudo-
mány eddig még csak nagyon keveset ért el 
a jelzett irányban, máris adott némi útmuta-
tást, amely ar ra enged következtetni, hogy az 
emberiség valaha ma jd olyan szárnyalásnak 
lendül, amely közben a géniusz már nem lesz 
annyira kivételes, annyira szokatlan jelenség. 

Ugyan, melyek a lángész jellegzetes tulaj-
donságai? Miben különbözik a zseni a többi 
embertől 1 Vájjon más metódus szerint gondol-
kozik-e, mint mi többiek, s ha igen, miben áll 
az ő sajátos gondolkozásának módja? H a e 
kérdésekre meg tudunk felelni, akkor már nagy 
előhaladást tettünk a hatalomnak ama titok-
zatos birodalma felé, ahol a géniusz a maga 
uralmát kifejti . Nem lehetetlen, hogy éppen 
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mi, esztétikusok, bukkanunk rá a r ra az ös-
vényre, amely ehhez az igazán ú j világhoz el-
vezet. 

A lángeszű embereknek egyik feltűnő sajá-
tossága a végtelen szerénység. Egyáltalában 
nem látszik meg ra j tuk , hogy tudomással bír-
nának a maguk rendkívüli képességeikről. Azt 
a hitet sem igyekeznek kelteni, mintha ők 
keményebben dolgoznának embertársaiknál. 
Mindez a r ra a következtetésre nyú j t alapot, 
hogy az ő értelmük inkább minőségben, mint 
mennyiségben különbözik a többi emberétől. 
Mi, többiek, annyira megszoktuk már, hogy 
nagy embereknek tekintsük őket, hogy nehe-
zünkre esik, rá juk, mint sajátlagosan képzett, 
átlagos értelmiségű, közönséges halandókra 
gondolnunk. Pedig számos jel amellett látszik 
szólani, hogy ők nem nagyobbak, hanem fino-
mabbak a többségnél, gondolkodásuk a minő-
ségben s nem a mennyiségben különbözik a 
többiekétől. 

A lángeszű emberek olyan gyorsan és biz-
tonsággal gondolkoznak, amely teljesen érthe-
tetlen a logika lassú folyamatán nevelkedett 
más ember előtt. Nem szorulnak rá, hogy sokat 
töprengjenek, hanem egyszerre, hirtelen jut-
nak a dolgok végére. Csak akkor kénytelenek 
a logika mankójára támaszkodni, ha meg akar-
ják nekünk magyarázni, miként jutot tak követ-
keztetéseikre, elhatározásaikra: ilyenkor ugyan-
is a mi nyelvünkön, a mi okoskodásunknak a 
nyelvén kell szólniok. Ámde még így sem ké-
pesek megadni annak a kulcsát, hogy mi mó-
don támadt bennök a legelső eszme, az igaz-
ságnak az a képe, amely villanásszerűen tárul t 
föl előttük. Két eset lehetséges: vagy nem is-
merik elméjük működési módját, vagy pedig 
nem tudják azt megmagyarázni. Amidőn meg-
kísérlik a magyarázatot, szükségszerűen a mi 
elavult gondolkodásmódunknak a kifejezéseire 
vannak utalva, ami aztán megzavarja az egész 
képet. Mert mi nem vagyunk képesek azt a 
görbe felületet a Mercator-vetítési rendszerbe 
beilleszteni, mi a szélességi vonal hosszában 
csak keletre vagy nyugatra tudunk utazgatni, 
ők ellenben a geodétikus rövidebb és gyorsabb 
utat választják. 

Egy lángelme hajdanában így nyilatkozott: 
„Az igazság szabaddá tesz majd titeket." Im-
már tizenkilenc évszázada igyekszünk ezt a 
rej tvényt megfejteni ós még mindig nem ta-
láltuk meg a szabadság út ját . A világtörténe-
lem egész folyamán keresztül szóltak hozzánk 
a lángeszű emberek, vezetni akartak bennün-
ket, ám szavaik máig megoldatlan rejtvények 
maradtak. Ök tőlük telhetően a legjobbat vé-
gezték, nem őbennük, hanem mibennünk van 
a hiba; ők színekről regéltek nekünk, de be-
szédük értetlen marad ránknézve mindaddig, 
valamíg mi színvakságban szenvedünk. 

Confucius éltének egész folyamán át a láng-
ész szelíd környezetében sütkérezett. Aggodal-
masan törekedett rá, hogy mások is így élhes-
senek, mindenkinek meg akar ta magyarázni az 
idevezető utat, de vajmi kevesen értették őt 
meg. ,,A nagy tanulás ú t ja három dologra ok-
ta t : hogy fényes erények fényeskedjenek ben-

nünk, hogy javí tsuk meg a népet és hogy ma-
radjunk meg mindvégig a legmagasabb kiváló-
ságban", — ez volt a tanítása, ^os, ez a meg-
maradás a legmagasabb kiválóságban: a láng-
elme székhelye, amely után mindannyian oly 
forrón epedünk, de amelyet ma még csupán 
a távolból szemlélhetünk. Confucius nem azt 
hirdette, hogy éljünk buzgón, serényen, avég-
ből, hogy elérhessük a legmagasabb kiválósá-
got. Nem, ő csak ennyit mondott: „maradjunk 
meg a legmagasabb kiválóságban". A lángész 
gondolatmenete kerüli az erőkifejtést s inkább 
a nyugalmi állapotra, mint a tevékenységre 
emlékeztet. 

És itt avatkozik a dologba az esztétika, 
amelynek megállapítása szerint az embert ép-
pen akkor nem ragadja el a szépnek a mámora, 
amikor pedig kifejezetten erre törekszik. Ez 
az elragadtatás magától jön, ha jön, hirtelenül, 
minden erre irányuló erőkifejtés nélkül. S ha 
azon vagyunk, hogy ezt az esztétikai tényt 
művészi munkába öltöztessük, akkor dolgoz-
nunk kell, még pedig keményen dolgoznunk. 
De ez csak onnan van, mert szükségét érezzük, 
hogy a mi szépségmámorunkat szavakkal, ké-
pekkel vagy jelképekkel fejezzük ki, amelyek-
nek segítségével mások a mi lelkiállapotunkat 
megérthessék. Éltünk során gyakorta vagyunk 
művészek, de csak ritkán alkotunk — ha ugyan 
egyáltalán — művészi munkát. Mindazonáltal 
ösztönszerűen megérezzük, hogy amidőn a mű-
vészi cselekedetet elvégezzük, akkor semmivel 
sem állunk alantabb a lángelménél. P i l lanat -
nyilag úgy érezzük, hogy egészen más vi lágban 
élünk. 

Ebből a megfigyelésből azonban ne szűr jük 
le azt a következtetést, mintha lángész csak a 
művészek közt akadna. Kétségtelen, hogy 
Henry Ford, a világhírű autógyáros is láng-
elme az iparban s a közgazdaságban: ismétel-
ten kifejtette, hogy a gazdasági válságot nem 
a termelés korlátozásával, hanem kiterjeszté-
sével kell legyőzni, mert a válságnak nem a 
túltermelés, hanem a megszorítás az oka. Túl-
termelésről nem lehet szó mindaddig, amíg 
életszínvonalunk magasabb, mint valaha. A 
többtermelés a nagyobb fogyasztással s a rneg-
növekedett munkaalkalmakkal minden bizony-
nyal haladást jelent s ez csak az ostobaságon 
akad meg. Ford eszméje is a lángelme olyan 
felvillanása, melyet a hagyományos gondolko-
zás ma még nem képes megérteni. A világ még. 
nem érett meg rá, mert kevés ember é r t az 
intuitív gondolkozáshoz. Nem fontos, hogy 
Ford eszméje ellenkezik az észszerű gondolko-
zással, amikor mégis igaz; illogikus, de helyes. 
Hiszen a nagy természet is oly bőségesen ter-
mel, miért ne tenné az ember is ugyanezt1? 

Ugyan miféle érvekkel lehetne igazolni a 
Teli Vilmos nyitányát? Micsoda logikai meg-
okolásra van szüksége a Niagara-vízesésnek? 
Vagy a napsütésnek? 

A lángész ú t j a az intuíciónak, a közvetlen 
megismerésnek az útja. A biztos, természetes, 
gyors, geodétikus út az igazságra és a hata-
lomra! 

Hányszor megesik az életben, hogy valamely 
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személyről az első pillanatban megalkotott vé-
leményünk bizonyul helyesnek. Mily gyakran 
tapasztaljuk, hogy jobb a saját érzésünket kö-
vetnünk, mint a magunk s a mások okoskodá-
sát összeszűrve határoznunk. Különösen áll ez 
a jóról s a rosszról szőtt fogalmunkra. A Szó-
kratész démona -még ma is suttog az emberi 

szívnek, csak az itt a baj, hogy éppen a veszély 
pillanatában nem hallszik; ugyan nein lehet-
ne-e hangerősítővel ellátni? Wolsey bíbornok-
nak is megvoltak a maga észszerű okai arra, 
hogy hűen szolgálja királyát, de végtére mégis 
így kellett kifakadnia (Shakespeare: VIII . Hen-
rik): „Ha félannyi buzgalommal szolgáltam 
volna Istenemet, mint királyommal tettem, az 
nem szolgáltatott volna ki öreg koromra ellen-
ségeimnek." 

Az emberi képességet nyilván csak gyakor-
lással lehet továbbfejleszteni. Ha ugyanakkora 
gondot fordítottunk volna az intuíció fejleszté-
sére, mint amekkorát a logikai készségére, 
akkor nem kerül tünk volna a mostani káoszba 
a közgazdaságban, politikában, művészetben s 
a gondolat egyéb területein. 

Állj meg, embertársam és csudáld meg ezt a 
naplementét! Tar ts gyakran pihenőt az élet 
küzdelmeiben és keresd az alkalmat, hogy a 
szépség felüdítsen. Ha ezt elmulasztod, még 
nagy kárát vallhatod, mert elsenyved intuitív 
képességed. Az intuíciót nem lehet kierősza-
kolni, csak kedveskedéssel, udvarlással lehet 
meghódítani. 
Education (Boston), Dr. Luther Anderson, 
1 9 3 4 februári szám. •> P e k i n g> «ászá r i egyetem 

volt tanára. 

d) Német tanügyi lapokból. 

Milyen munkákat tud a vak elvégezni? 
Ez a kérdés gyakran felmerül, amikor vala-

mely üzemben egy vak keres elhelyezkedést. 
Még ha az üzemek vezetői készek is volnának 
vak munkást üzemükbe állítani, nem tudják, 
mi is volna alkalmas azok számára. 

A „Vak katonák szövetsége" Németországban 
körkérdést intéz mindazokhoz, akik vakságuk 
mellett munkában állanak, vagy utóbb beállott 
teljes munkaképtelenségük előtt munkában áll-
tak, küldjenek rövid leírást arról, milyen mun-
kát teljesítettek s milyen eredménnyel. Az ösz-
szegyüjtcndő anyagot feldolgozás titán könyv-
ben kiadják. 

Remélik, hogy ez, mint útmutató, nemcsak a 
munkát kereső hadivakoknak, hanem a vakok 
összességének nagy szolgálatot fog tenni. 

(Blindenkorrespondenz.) 

„A mi tavaszi naplónk." 
Ezzel a címmel figyelemreméltó közleményt 

találunk a Schweizerische Lehrerzeitung f. évi 
9. számában a gyermekek megfigyelőképessé-
gének és természetszemléletének fejlesztéséről. 

Amikor a tavaszi hangulat ébredezni kezd 

a gyermekek szivében — í r ja a szerző —, ak-
kor ki kell őket vinni a szabad természetbe. I t t 
szemlélődés, keresgélés, gyűjtögetés, játék és 
kergetőzés közben fölébred a gyermeki lélek 
a téli álmából, k i tá ru l a szem, a fül és szív a 
természet sok szépsége előtt. Rendezzünk tehát 
minél több sétát és utána mindig egy kis meg-
beszélést a látottakról és átéltekről. 

így gondolja megoldhatni a tavaszi termé-
szetrajz-tanítást a kezdő tanító. Azután hama-
rosan rájön, hogy nem érte el a célját. Külön-
féle technikai, pedagógiai és szociális okok 
miatt nem lehet gyakran sétára vinni a tanuló-
kat. Másrészt minden ilyen kirándulás ese-
ményt jelent a gyermekeknek s közülük az 
élénkebbek bizony nemcsak kergetőznek, ha-
nem valósággal tombolnak kint a szabadban. 
A nagy tavaszi örömmámor mellett azonban 
elsikkad a kikelet igazi varázsa s a sétákat 
követő megbeszélések vajmi sovány eredményt 
mutatnak. 

Ezen a hiányon úgy lehet segíteni, hogy a 
gyermekeket valami módon rávezetjük a ter-
mészetnek önállóan való meg-figyelésére, nem-
csak a közös kirándulások és séták alkalmá-
val, hanem a szabad idejük alatt is. Azzal iga-
zán nem raboljuk el a gyermekek szabad ide-
jét, hogy az érdeklődésüket a természeti jelen-
ségek felé fordí t juk s őket azoknak megfigye-
lésére biztatjuk, hiszen ezek a megfigyelések 
alkalomszerűen történhetnek. A tanító csupán 
felnyitni segíti a gyermeki szemeket azzal, 
hogy biztatja mindannak a megfigyelésére, 
amit a tavasz feltár. 

A gyermekek a tanítás megkezdése előtt je-
lentkeznek a maguk megfigyeléseivel s a tanító 
hagyja, hogy felfedezésüket az egész osztály 
előtt elmondhassák. Azután együttesen néhány 
mondatban megfogalmazzuk, amit a kis felfe-
dező a maga szavaival elmondott s a monda-
tokat a táblára í r juk . Végül az osztály egyik 
jó írója a megfelelő keltezéssel lemásolja a 
mondatokat az osztály közös tavaszi naplójába. 
Mindennap újabb jelentések érkeznek s egyre 
bővül a napló, egyre több megfigyelés rövid 
leírása található benne. Egyik-másik meg-
figyelő maga jegyzi be, amit látott, s akad 
olyan is, aki kis rajzzal szemlélteti megfigye-
lését. 

Néha-néha természetesen a tanítónak utána 
kell néznie, hogy a tanuló kissé merészen 
hangzó állítása mennyiben felel meg a való-
ságnak, mert a versengés, ami az adatgyűjtés-
ben kifejlődik, olykor segítségül h ívja a gyer-
meki fantáziát is. Maguk a gyermekek is vé-
geznek összehasonlító ellenőrzéseket a napló 
alapján; pl. a multévi feljegyzéseket összeve-
tik az újakkal és megállapít ják, hogy az előző 
tavaszhoz képest milyen eltéréseket mutat az 
idei. Mikor már jócskán van bejegyzés a tava-
szi naplóban, a taní tó előveszi a közös munká-
val írt könyvet, s összefüggően elolvassa a 
megfigyelések sorát, hogy a tavasz jelenségei-
ről egységes kép alakuljon ki a gyermeki lel-
kekben. A szerző örömmel á l lapí t ja meg, hogy 
ezzel a módszerrel sikerült nagy mértékben 
felkelteni a gyermekek érdeklődését a termé-
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szet megfigyelésre érdemes jelenségei iránt, 
úgyannyira, hogy kis tanítványai nemcsak 
maguk gyűjtögetik szorgalmasan az adatokat 
„a mi naplónk" számára, hanem belevonták az 
adatgyűj tő munkába a szüleiket és testvérei-
ket is. 

Az eredmény bemutatására a szerző rész-
letet közöl a „tavaszi napló"-ból Hol, hogyan 
és mikor láttuk megérkezni a tavaszt 1933-ban 
címmel. 

TUDOMÁNY,IRODALOM» MŰVÉSZET 

Az if júsági és gyermekirodalom. 
JM^ennél erőteljesebben fejlődik az úgyneve-
zett i f júsági es gyermekirodalom, annai érez-
hetőbb az, amit a komoly pedagógia már ré-
gen megállapított, hogy a szépirodalom a pe-
dagógiai tényezők eszményi törekvéseinek ha-
talmas segítő eszköze. A szépirodalom, mint a 
szépségek művészi feldolgozása, tele van olyan 
tartalommal, mely az i f júság s méginkább a 
gyermek lelkében a nemes példák követésére 
való vágyakozást fölébreszti és erősíti. Ma már, 
mikor a gyermek- és i f júsági irodalom oly 
hatalmas lendületet vett, a pedagógia nem is 
nélkülözheti azt. 

Tiílzó optimisták fölfogása, hogy a jól meg-
írt szépirodalmi könyv a legjobb i f júság i mű, 
nem fogadható el kellő mérséklet nélkül. Mi a 
tételt inkább úgy formuláznánk, hogy legjobb 
volna, ha egyáltalán nem kellene különbséget 
tenni i f júsági ós szépirodalmi alkotás között, 
azonban az irodalom káprázatos tarkaságában 
ez az elv jóformán kivihetetlen, mer t a szép-
irodalomból nem lehet kizárni az emberi tár-
sadalom életének olyan motívumait, az emberi 
természet szenvedelmeit és bűneit, amelyek 
pedagógiai célokra nem alkalmasak s így 
mégis csak meg kell maradnunk az elválasztás 
mellett, hogy megkülönböztetjük a szorosan 
vett i f júság i és gyermekirodalmat a felnőttek 
társadalmának szánt egyetemes szépiroda-
lomban. 

És ha már ezzel tisztában vagyunk, akkor 
nem húnyhatunk szemet a tévedések és hibák 
fölött sem, amelyek az i f júsági irodalomba be-
csúsztak, sőt ú jabban már szinte meggyökere-
sedtek vagy legalább is megengedhetőkké let-
tek. A komoly pedagógia, mely nem adha t ja föl 
ahhoz való jogát, hogy a maga igazságainak 
és törekvéseinek az i f júsági irodalomban is 
figyelmet követeljen, mindinkább növekvő aggo-
dalommal nézi, hogy az i f júsági irodalom nem 
veszi kellően tekintetbe az olvasmányok erköl-
csi céljait és az író kötelességeit és ezzel a 
könnyelműségével, ha kapósabbá és kelendőbbé 
teheti a könyvet, szívesebben föláldozza az er-
kölcsi célokat, mint az üzleti hasznot. 

Egyszóval: legyünk őszinték, val l juk meg, 
hogy az if júsági irodalom is legalább is jelen-
tős részében lesiklott eszményi rendeltetése út-
járól és az üzlet eszközévé hanyatlott . Mi nem 
tagadjuk meg teljesen az üzlet jogos igényeit, 

de elveink és hivatásunk szerint meg kell kö-
vetelnünk, hogy az üzlet is respektálja a peda-
gógia erkölcsi érdekeit és ne rontsa meg ennek 
tekintélyét a közfelfogásban. 

Mi ragaszkodunk a kipróbált igazságokhoz. 
A gyermek lelkét, ameddig csak lehetséges, meg-
kell tartanunk az ártat lanság tiszta hitében, 
legalább is mindaddig, míg ez a hit teljesen 
kiformál ja a lélekben azt a jellemet, ami lehe-
tően megfelel a pedagógia törekvéseinek, vag}' 
legalább is megközelíti azt az ideált, amit a 
pedagógia a gyermek lelke elébe követendő 
például állít. Ezt a törekvést i f júsági irodal-
munk jelentős része már nem veszi figyelembe 
és ezért szemébe kell néznünk a valóságnak. 

Azt hisszük, i t t az ideje, hogy az i f júsági és 
gyermekirodalom minden problémáját és kér-
dését tisztázzuk. Azt hisszük, meg kell hatá-
roznunk az i f júság i és gyermekirodalom nél-
külözhetetlen, kívánatos, megengedhető és meg 
nem engedhető anyagát és elemeit, hogy végre 
is az a szépirodalom, amelyik a gyermek, eset-
leg a serdülő i f j ú s á g kezébe kerül, teljes össz-
hangban legyen azzal a pedagógiai szellemmel, 
amelyet a tanítórend képvisel. 

Ehhez a nagy erkölcsi és nemzeti célhoz az 
első lépés véleményünk szerint az volna, hogy 
egyáltalán ne jelenhessenek meg olyan gyer-
mekirodalmi munkák, amelyek a pedagógiai 
törekvéseket akadályozzák, megnehezítik vagy 
éppen kártékonyán befolyásolják. Mindenek 
előtt általánosan revideálni kellene egész i f jú -
sági irodalmunkat és radikálisan kiselejtezni 
belőle mindazt, amit a pedagógia jogosan ki-
fogásol. A radikális gyógyszer mindenesetre 
j avá ra válnék a revideált irodalomnak is, a 
hivatot t íróknak is. Lehet, hogy számban ki-
sebb lenne a gyermekirodalom, de értéke tete-
mesen megnövekednék. A kevés jó többet ér, 
mint a sok rossz. Nekünk a gyermeklélek ki-
formálásának nagy művészi munkájában soha-
sem, egyetlen pi l lanatra sem szabad megfeled-
keznünk a régi igazságról, hogy a gyermeknek 
még a legjobb is csak éppen, hogy jó. Ez a sza-
bály áll mindazokra a könyvekre is, amelyeket 
a gyermekeink kezébe adhatunk. 

Dr. Lőrinczy Szabolcs. 

Orsy, Pietro: A mai Olaszország 
1750-től 1933-ig. 

A hetedik olasz kiadás alapján fordította Fest 
Aladár. Berzeviczy Albert bevezetésével. Ké-
pes kiadás. N. 8-adrét. 292 lap. Budapest, 1933. 
Franklin-Társulat. 

Orsi munkája a modern Olaszország kialaku-
lásáról először angol nyelven jelent meg 1900-
ban és még ugyanannak az évnek végén ola-
szul is. Olasz nyelven eddig hat kiadást ért el 
és az újabb kiadások mindegyre bővültek az 
ú jabb történeti anyaggal. A munka alapvető 
fontosságát igazolj cl az ä körülmény, hogy ed-
dig már két angol kiadásban jelent meg s meg-
jelent német, szerb, francia és lengyel fordí-
tásban is. 

A magyar olvasóközönség bizonyára öröm-
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mel fogadja ennek a lendületesen és színesen 
megírt történelmi műnek magyar kiadását, 
mert egyetlen művelt magyar előtt sem lehet 
közömbös annak az országnak újabbkori tör-
ténete, amellyel évszázados politikai és kultúr-
barátság köt össze bennünket. 

A kitűnő szerző a XVIII . század közepén 
kezdi anyagának tárgyalását, de visszanyúl 
egészen a francia forradalomig, hogy kimu-
tassa ennek a nagy francia politikai és szel-
lemi áramlatnak hatását Olaszország területi 
és szellemi alakulására. Ott veszi fel az olasz 
történelem fonalát, ahol az olaszság még a kö-
zépkori széttagoltság formátlanságát muta t j a 
és ott végzi, ahol az olasz nemzet a világháború 
kataklizmusai után széttéphetetleniil és örökre 
egységbe forrt . 

Azóta, hogy Cesare Borgia nagyszerű álmait 
szőtte az olasz egységről, a kis olasz államok 
egész sorozata tarkí tot ta azt a félszigetet, ame-
lyet múlt ja , történelme és néprajzi jellege egy-
a rán t az egységre utalt. A XVII I . század kö-
zepén a savoyai uralkodóház hatalma alá tar-
tozott Piemont, továbbá Sardinia, Savoya, 
Nizza, Mantua és Lombardia az osztrákok ha-
talmát nyögte. Velence még köztársaság volt, 
ugyancsak Génua is, Pa rma ós Piacenza a Bour-
bonok jogara alá került, Medinában az Este-
család uralkodott, Toscana pedig az osztrákoké 
volt, míg a pápai állam az olasz félsziget kö-
zepét foglalta el, a Tirréni-tengertől az Adriai-
tengerig. Ugyancsak Bourbonok uralkodtak az 
olasz félsziget legnagyobb államán, a nápolyi 
királyságon, amely Siciliát is magában fog-
lalta. 

Legelőször Napoleon uralkodása bolygatta 
fel ennek et darabokra szakadt országnak vi-
szonylagos nyugalmát. Napoleon úgyszólván az 
egész félszigetre kiterjesztette uralmát, de bu-
kásával olaszországi politikai alkotásai is ösz-
szeomoltak. Napoleon után a bécsi kongresszus 
visszaállította ugyan a status quo-t, azonban 
úgy, hogy Ausztria befolyását még jobban meg-
növelte. Hiába igyekezett Ausztria üdvös in-
tézkedésekkel és korszerű alkotásokkal megked-
veltetni magát, az olasz közvélemény szemében 
mindvégig gyűlölt elnyomó maradt. Ennek a 
közvéleménynek az utolsó velencei dogé, Da-
niele Manin adott igazán hangot, mikor ezt 
mondta: „Nekünk nem az kell, hogy Ausztria 
jól kormányozzon, hanem az, hogy menjen." 

A történelmi fejlődés szempontjából érdekes, 
hogy ezt a gyűlöletet elsősorban nem az egy-
ség sóvárgása, hanem maga az osztrák elnyo-
más ténye robbantotta ki. A risorgimento igazi 
kezdete 1848, mikor egész Olaszország feltámadt 
elnyomói ellen és Károly Albert piemonti ki-
rály megindította a háborút Lombardia és Ve-
lence felszabadítására. Gyászos határköve en-
nek a szabadságharcnak Custozza és Novarra, 
amelyek Radetzky tábornagy döntő győzelmeit 
jelentik. A megsemmisítő vereségek elsodorják 
trónjáról Károly Albertet, akinek t rónjá t fia, 
I I . Viktor Emánuel foglalja el. Innen kezdve 
soha többé nem szűnik meg a nyugtalanság 
olasz földön. Felkelések, lázadások, összeeskü-

vések robbannak ki itt is, ott is és Ausztria 
hiába próbálja akár egy Haynau kegyetlensé-
gével is vérbefojtani ezeket a szabadságmoz-
galmakat. Cavour már dolgozik és a kis Pie-
mont, amelyen megvetette lábát, hamarosan az 
európai politika egyik döntő tényezőjévé emel-
kedik. 

Mikor Cavour 1858-ban I I I . Napoleont meg-
nyeri az olasz függetlenség ügyének, Olasz-
országnak nyert ügye van. Következik Magenta 
és Solferino, az osztrák uralom megdöntése, 
majd Garibaldi hősi vállalkozása, amely a belső 
egység teljes kiépítését hozza meg, Sicilia és 
Nápoly meghódításával. 1864-ben kezdődik Gari-
baldi hősi küzdelme Rómáért, ezzel a jelszó-
val: „Róma vagy a halál." Csak hat esztendő 
megfeszített és hősies harcaival sikerült elfog-
lalni az egységre vágyó olaszságnak örök fő-
városát, Rómát. 

Ezzel Olaszország számára adva volt a mo-
dern fejlődés ú t ja . A modern Olaszország fel-
építését megzavarták ugyan egyes fájdalmas 
epizódok, mint például a nagy áldozatokat kö-
vetelő gyarmati háborúk, de végeredményben 
ezek sem tudtak erőt venni az olasz nemzet ha-
talmas erejű élniakarásán. Fontos tényezője 
lett az egységes olaszság az európai politiká-
nak az 1882-ben megkötött hármasszövetség ré-
vén, amely azonban nem tudta megakadályozni 
azt, hogy a világháborúban Olaszország ne a 
hármasszövetség' ellenfeleihez csatlakozzék. Az 
a sacro egoismo, amely az olaszokat a világ-
háborúban ellenünk fordította, az Ausztria el-
leni ősi gyűlölet utolsó fellobbanása volt. 
Triest, Fiume és Déltirol az olasz irredenta 
harci jelszó lett s hogy csupán ez volt Olasz-
ország ellenünk fordulásának oka, semmi sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy a háború után 
Olaszország elsőnek nyúj to t ta felénk, magya-
rok felé baráti jobbját. 

Az olasz egységet, illetőleg az olasz állam 
nemzeti jellegét a békekötés után pusztulással 
fenyegették azok a nemzetközi mozgalmak, 
amelyek más országokban forradalmakat és fel-
fordulásokat idéztek elő. Az olasz nemzet jó 
sorsa adta ekkor az egységes Olaszországnak 
Mussolinit, aki diadalra vitte a nemzeti erőket 
és a békekötés után, az európai felfordulásban 
és zűrzavarban megteremtette a konszolidált, 
nemzeti, erős és hatalmas Olaszországot. 

Orsi könyve éppúgy, mint a mult század drá-
mailag izgalmas történelmi eseményeiről, Mus-
solini koráról is színes, eleven és változatos 
képet fest. 

Különös érdekességet ad a könyvnek, reánk 
magyarokra nézve, hogy Orsi a magyar kiadás 
céljaira ú j részleteket illesztett könyvébe, ame-
lyek részletesen foglalkoznak az olasz-magyar 
történelmi vonatkozásokkal. Többek között 
könyvében talál juk Tisza Is tván történelmi je-
lentőségű szereplését, amellyel utolsó pillanatig 
ellenezte a háború megindítását. 

A fordítás gondos és egyenletes munkája az 
olasz történelem kitűnő ismerőjének, Fest Ala-
dárnak, akinek megvan az az érdeme is, hogy 
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értékes jegyzetekkel kísérte a magyarázatra 
szoruló részeket. 

A Frankl in Társulat pazar bőkezűséggel ál-
lí totta ki a könyvet, amelyet számos történelmi 
vonatkozású képpel díszített. A könyv ízléses 
egészvászonkötése a legjobb angol kiadvá-
nyokra emlékeztet. 

ür. Ttévay József. 
Az iskolás kor egészségügye. Szerkesztette dr. Darányi 
Gyula egyet. ny. r. tanár. Kiadja az Országos Köz-
egészségi Egyesület tudományos szakosztálya. Buda-
pest, 1933. 35 ív. Ara 20 P. A hatalmas munkát a szer-
kesztő, munkatársai nevében is, dr. Hóman Bálint 
vallás- és közoktatásügyi miniszternek, az iskola-
orvosi és egészségtantanári tanfolyam újjászervezőjé-
nek ajánl ja . A könyv tartalma magában foglalja an-
nak az iskolaorvosi és egészségtantanári tanfolyam-
nak anyagát, melyet a budapesti Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem közegészségtani intézetében rendeztek 
1933 március 20-tól má jus végéig. 35 kiváló előadó 
munkája van lefektetve az egyes fejezetekben. A vas-
kos kötet kiadásával az iskolás kor modern egészség-
ügye olyan nagy lépéssel haladt előre, melyért a szer-
kesztőt nemcsak a közvetlenül érdekeltek részéről, 
hanem minden magyar pedagógus és orvos részéről a 
legnagyobb hála és elismerés illeti meg. 

Az általános iskolaegészségtan kérdéseit Darányi 
Gyula dr. egyet, tanár fejtegeti. Világos előadásban 
ismerteti az iskolaorvos működési körét, az iskolás-
gyermekek gondozását, a tanítás higiénéjét, a beteg-
ségeket az iskolában, az iskolaépülettel és a tanterem-
mel kapcsolatban az iskolapadot, a fűtést, világítást, 
a szellőzést és a tisztaságot. A gyakorlati higiénéről 
szóló fejezet, mely dr. Andriska Viktor egy. rk. tanár 
munkája , részletesen foglalkozik azután a talaj, az 
ivóvíz, a levegő vizsgálatával, a hulladékanyagok el-
távolításával. Melly József egyet, magántanár az egész-
ségügyi közigazgatás szervezetéről, a hatóságokról és 
intézményekről tájékoztat nagy gonddal és alapos-
sággal. Ugyanez a szerző ismerteti a szegényügy szer-
vezetét az iskolaorvos szempontjainak figyelembe-
vételével. Az anya- és csecsemővédelem előadója 
dr. Fekete Sándor, az Országos Stefánia-Szövetség 
igazgató h. főorvosa. A csecsemővédelem nagyjelentő-
ségű munkája nem közömbös az iskolás kor egészség-
ügyének szempontjából sem. Szoros kapcsolatban áll 
a szociális gyermekvédelem tevékenységével, melyről 
Szokola Leó dr., árvaszéki ülnök, nyúj t áttekintést. 
Ismerteti a gyermekvédelem feladatkomplexumát és 
leglogikusabb felosztását: általános gyermekvédelem 
és különös gyermekvédelem. Igen fontos fejezet jutott 
dr. Simonné Jankovich Adélnak: Az iskolaorvosok 
szerepe a pályaválasztási tanácsadásban. A szerző 
ismerteti a pályaválasztás előtti vizsgálatokat, a Ké-
pességvizsgáló Intézet működését, a vizsgált tanuló 
helyes pályaválasztásának gazdasági és erkölcsi követ-
kezményeit. Gortvay György dr. min. osztálytanácsos 
a fiatalkorú munkások és a tanoncok védelmével fog-
lalkozik. Dr. Sós Aladár egyet. rk. tanár széles, tudo-
mányos alapon és mégis népszerűen tárgyalja az isko-
lás gyermekek táplálkozását és a hatósági étkeztetést. 
Felsorakoztatja az észszerütlen, az elégtelen és a 
hiányos táplálkozás következményeit, a megelőzést és 
a gyógyító célokat. A tanuló orvosi vizsgálatáról a 
tárgy előadója, dr. Makfalvi Margit iskolaorvos ír. 
Ismerteti a vizsgálatok menetét, a felmentést, az osz-

tálylátogatásokat és számos nyomtatványmintát ad. 
Az első segélynyújtást dr. Körmöczi Emil, a Mentők 
igazgató-főorvosa tárgyalja. Hasznos tudnivalók min-
den pedagógus számára is. A mentőszekrény minden 
iskolában szükséges, de célszerű, ha a felső osztályos 
növendékek közt mentőőrséget képezünk ki. A fertőző 
betegségek általános ismertetését dr. Sághy Ferenc 
egyet, magántanár í r ja meg. Az iskola szempontjából 
fontos járványos betegségeket dr. Johan Béla egyet, 
rk. tanár, az Orsz. Közegészségügyi Intézet igazgatója 
foglalja össze. Gerlóczy Zsigmond egyet, tanár a fer-
tőző gyermekbetegségek symptomatológiáját írta meg. 
Részletesen tárgyalja Gerióczy professzor az egyes 
járványos megbetegedések összes tüneteit, melyekre a 
szülőn kívül az iskolaorvosnak és a tanítónak is 
ügyelnie kell. Hammer Dezső dr., a fertőtlenítő inté-
zet igazgatója a fertőtlenítést, Scheff-Dabis László dr. 
az iskolai védőoltásokat, Kanyó Béla dr. a kötelező 
himlőoltást ismerteti. Több fejezet foglalkozik azután 
gyermekgyógyászati kérdésekkel. A klinikai fejezete-
ket Hainiss Elemér, Kiss Pál, Horváth Mihály, Szabó 
József, Csapodi István, Wein Zoltán, Germán Tibor, 
Bárczy Gusztáv és még többen, az orvosi tudomány 
kiváló szaktekintélyei, dolgozták fel. 

Magával a tanítással és neveléssel foglalkozik Szu-
kováthy Imre (Az iskolai testnevelés szervezete), 
Banscliburg Pál (Az iskolás kor psychoneurológiája), 
Imre Sándor (Nevelési szempontok az iskolaorvos 
működésében), Perjéssy Kálmán (Az egészségtan taní-
tásának módszertana) és Pável Benő (Gyakorlati út-
mutatás az egészségtan tanítására. Egészségtantanítási 
tantervezetek és mintaelőadások). Ranschburg Pál 
munkájának beható megismerését nem mellőzheti 
egyetlen gyakorlati pedagógus sem. 

A nagyszabású munkát Braunhofner Jenő dr. tiszti 
orvosnak ismertetése fejezi be a székesfőváros iskola-
orvosi intézményéről. 

Az iskolás kor egészségügyének ismertetését nem 
fejezhetném be másképen, mint azzal a megállapítás-
sal, hogy ennek a munkának egyetlen iskolában sem 
szabadna hiányoznia. Gyulai Andor. 

Asszonyoknak üzenem. (Nagy Méda versei. Ki-
adta a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 
Budapest, 1934.) 

Mély költői lélek tiszta és biztos hitvallása, 
amit a költészet megszépít. Gondolataiban, ver-
seiben sok életfilozófia van, de töprengései a 
lélek problémáiról nem hiábavalók, mert a hit 
biztonságosan vezeti a kételyek között. Szíve-
sen állapít juk meg, hogy Nagy Méda igazi 
költő és igazi asszony is. Még pedig mindkét 
szempontból érdemes arra, hogy költészetében, 
tiszta nőies lelkének költői vallomásaiban él-
vezzük a világ szépségeit. Verseiben az asz-
szonyi lélek sok bája, érzelme, jelleme és szép-
sége szólal meg a csiszolt költői nyelv művészi 
zengésében. Legmegkapóbbak azok a versei, 
melyekben őszinte lelkét t á r j a ki. Nem dicsek-
szik, nem ömleng, nem rejteget semmit se. 
Mértéktartó nemes ízlése mindig önérzetesen 
őrzi meg a női lélek méltóságát. Nemes fel-
fogás, asszonyi hivatásának büszke öntudata 
ott van érzelmeinek hullámzásában is; versei-
ben a női lélek tiszta szépségei zengenek és 
talán azért visszhangot is keltenek az olvasó-
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ban és a boldog1 megnyugvás szelíd v agyait. 
Nagy Méda finom költészetében sok újszerű-
ség van és emellett a régi érzelemvilág sok 
szépsége is. (A könyv ára 2 P. Megrendelhető 
a szerzőnél, Budapest, VIII , Szigetvári-utca 
22, II. 2.) 

Dr. Frank Antal: A tanítóképzés központja: a 
tanítónövendék. Gondolatok a tanítóképzés belső 
reformjához. (Különlenyomat a „Magyar Ta-
nítóképző" XLV. évfolyamából.) 

Ebben a munkájában a szerző világosan ál-
l í t ja elénk a tanítóképző idealizált belső életét, 
melynek központjában mindig a tanítónöven-
dék s annak jövendő élethivatása áll. Habár a 
szerző gondolatait elméleti okfejtésekkel iga-
zolja, mégsem merül el az elméletben, hanem 
mindig a való, a gyakorlat i életet veszi alapul s 
az erre való nevelést ál l í t ja előtérbe. Mindent 
megfigyelő éleslátással mutat r á arra, hogy mi-
ként kell összhangot teremteni a népiskola és 
a tanítóképző között, amelynek csak egyetlen 
módja lehet: a ránevelés. Ránevelés, még pedig 
nemcsak a tudásban, hanem a cselekedetekre 
késztető akarásban és gondolkozásban is. Szerző 
— igen helyesen — azt hangoztatja, hogy a ta-
nítóképzésben csak annak van helye, amire a 
gyakorlati életnek s a magyar népnek szük-
sége van. 

Az integritás gondolata a nevelő-tanítói mun-
kában. I r ta és összeállította: Kolumban István 
székesfőv. el. isk. igazgató. (A Magyar Tanítók 
Otthona által jutalmazott pályamű.) 

Ebben a szépen kiállított 190 oldalas könyv-
ben a szerző sorra veszi a népiskola egyes tan-
tárgyait s nagy hozzáértéssel s pedagógiai ér-
zékkel mutat r á arra , hogy az egyes tantár-
gyak keretében mind az ismeretnyujtással, 
mind pedig a neveléssel kapcsolatban miként 
szolgálhatja a népiskola a revíziós gondolatot. 
Szól azokról az eszközökről, amelyeket a taní-
tónak fel kell használnia arra, amelyekkel ha-
zánk jelenlegi szomorú helyzetét és a minket 
ért igazságtalanságot a gyermek lelkébe átplán-
tálhatja. ,,Az integri tás kátéja" címen szépen 
összefoglalja mindazt, amit a magyar i f júság-
nak Trianonról tudnia kell. Mintegy 140—150 
hazafias vers is van a könyvben, még pedig a 
legjavából összeválogatva. Ezeknek nagy hasz-
nát veheti a tanító mind az egyes tanítási egy-
ségek elmélyítésénél, mind pedig az ünnepélye-
ken, vizsgákon. Ezt a könyvet minden tanító 
nagy haszonnal olvasgathat ja s a benne levő 
gondolatokat, nevelve-tanító munkája közben 
értékesítheti. (Kapható a szerzőnél: Budapest, 
II , Szalag-utca 15. Ára : 2 P 50 fillér.) 

Magyar hazám című hazafias kargyüjtemény most je-
lent meg, öt szerző 12 ú j egy-, két- és háromszólamú 
egynemű karra (női, gyermek-, vagy férfikari) írt 
ünnepi énekkari letétjével. A könnyen betanítható, 
mégis művészi és hatásos karművek közül kiemel-
jük Molnár Antal: „Igazságot Magyarországnak!", 
Kertész Gyula: „Lengj fel zászlónk! . . .", „Legyen úgy, 
mint régen volt . . ." , „Talpra Magyar!" műveket, me-

lyek a most közelgő március 15-i hazafias ünnepé-
lyeken igen alkalmas műsorszámok lesznek. Az 
egyébként csinos kiállítású kis könyvecskét a Magyar 
Kórus adta ki, Kertész Gyula szerkesztésében. Ára 
(50 fillér. Megrendelhető a kiadónál: Budapest, I, Fery 
Oszkár-utca 55. 

Magyarosan (1934, 1—2. sz.) 
A Magyarosan nyelvművelő folyóirat harma-

dik évfolyamába lépett. Legiijabb számának 
első cikkében Csengery János kemény szavak-
kal u tas í t ja vissza egy előkelő orvostanárnak 
a magyar nyelvről hangoztatott lekicsinylő vé-
leményét. Zsirai Miklós, a folyóirat ú j szer-
kesztője, hozzáfűzi a ta r ta lmas cikkhez, hogy 
legközelebb nyelvtudományi érvekkel fogja a 
lesújtó ítélet igazságtalanságát s az ítélkező 
avatat lanságát bizonyítani. Csűry Bálint, For-
dított jövevényszavaink kérdése nyelvhelyes-
ségi szempontból, címen ír érdekes tanulmányt. 
Azt a jelenséget ismerteti, hogy a más néptől 
kölcsönzött ú j tárgynak, fogalomnak átvételé-
vel az is velejár, hogy olykor neve is átmegy 
a kölcsönző néphez. Egyes esetekben sikerül 
eredeti nevet is találni, de igen sokszor az ide-
gen elnevezést ízről-ízre lefordít ják. I lyen for-
dítása pl. a radiusnak a sugár, holott a küllő 
eredeti, magyaros meghatározás volna. A ma-
napság erősen emlegetett Hakenkreuz-ot sem 
kell a magyartalan horogkereszttel fordítani, 
szabályosan képzett magyaros egyértékese: 
kampóskereszt. Kétségkívül, kétségtelenül, nyil-
vánvalóan szavaink helyett nagyon felkapták 
a németből fordított kifejezetten, kimondottan 
kifejezéseket. Másik közlemény a kereskedelmi 
nyelvről ál lapít ja meg, hogy felületességével 
mind több tősgyökeres szavunkat szorít ja ki 
használatból. Nemez helyett pl. a filc szót ter-
jesztik. De a nyelv szellemének is sokat árt 
a kereskedelmi szóhasználat; mert pl. a szenes-
lapát náluk szénlapát, a mcséskönyv mese-
könyv lesz. Zsirai Miklós Wieni szelet, brati-
slavai patkó című cikkében komoly hangon 
figyelmezteti az olvasót, ne vigyük túlságba az 
idegen helynevek használatát, mert ha így ha-
ladunk, lassanként megjelenik majd beszédünk-
ben a p raha i sonka, bratislavai patkó, kosicei 
dóm, kincses Cluj stb. Ugyancsak a szerkesztő 
magyarázza meg, hogy a szobát, ágyat őriz ki-
fejezés kerülnivaló németesség. Szavait idézve: 
„A magyar beteg. . . szobában marad; ha sú-
lyosabb a ba ja : ágynak esik, nyomja az ágyat, 
ágyban fekszik, ágyhoz van kötve, ellenben a 
német . . . hütet das Bett." A kéthavonta, meg-
jelenő füzetek olvasói mindjobban meggyőződ-
hetnek róla, hogy nyelvérzékünk épségbentartá-
sára mindannyiunknak komoly segítsége a Ma-
gyarosan című népszerű folyóirat. 

Hittrich Ödön: Mariska német képeskönyve. 
(Budapest. Légrády Testvérek. 1933, 71 lap.) 

A budapesti fasori gimnáziumnak még nem 
is régen nagynevű igazgatója, klasszika-filoló-
gus, ezúttal olyan eredeti, sőt mondhatnók a 
maga nemében páratlan munkával lép a nyil-
vánosság elé, amely bizton számíthat a nagy-
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közönség, a szakértők, de elsősorban a tanuló-
i f j ú ság érdeklődésére. Mindannyian tudjuk, 
mert önmagunkon tapasztaltuk, hogy a német 
nyelv tanulásánál mekkora nehézséget okoz az 
a hírhedt Der — die — das. E határozott névelők 
használatára ugyan tengernyi szabályt eszel-
tek ki megannyi kivétellel, ámde mindez a gya-
korlatban nem vál t be. Szerzőnket már régen 
foglalkoztatta ez a probléma, míg végre az 
egyiptomi hieroglifeken keresztül olyan mód-
szert fedezett fel és talált ki, amely hivatva 
van a dolgot — amint mondani szoktuk — le-
hetőleg leegyszerűsíteni. Módszerének lényege 
a következő: a tárgyakat , fogalmakat kicsiny 
vázlatrajzokban szemlélteti és elmés módon 
összekapcsolja az r, e, s betűkkel, amelyek a 
hím-, nő- és semleges nemét jelzik. E rajzokat 
a tanulónak színeznie kell: a hímnemű főnevek 
ra jzá t piros ceruzával, a nőneműekét zölddel, 
a semlegesekét pedig narancssárgával. Ez az 
eljárás főleg a vizuális t ípusoknál maradandó 
hatást fog kiváltani, még pedig három irány-
ban (kép, betű, szín), úgyhogy a kép elméjük-
ben megrögződik és az illető szó neme bizto-
sítva van. Ezt az eredményt igazolja számos, 
iskolákban és magánúton végzett kísérlet is, 
amelyekről a szerző külön fejezetben részlete-
sen beszámol. A könyvnek zömét (18—65. lap) 
a tárgyi szempontok szerint 23 csoportba fog-
lalt főnevek, illetőleg rajzok alkotják, amelyek 
Somfay István leleményességét dicsérik. Ma-
gyarázó jegyzetek címmel e főnevek betűrend-
ben sorakoznak a könyv végén, magyar jelen-
tésükkel és tárgyi magyarázatokkal. 

Ez a könyv — í r j a a szerző Előszavában — 
első kísérlet. Célja egyrészt, hogy szünidei szó-
rakoztatásként a gyermek megtanuljon néhány 
száz német szót a der — die — das biztos hasz-
nálatával, másrészt, hogy az iskolai és magán-
tanulásra könnyű segédeszközt nyújtson. 

A tudós szerző ezzel a munkájáva l a köny-
veknek ú j műfa já t teremtette meg, benne har-
monikus egységbe olvad össze a gyermek-
könyv és a tankönyv és ezzel valóra váltja „a 
játszva tanulás" modern követelményét. Ez jo-
gosít, sőt kötelez arra , hogy melegen a jánl juk 
olvasóink figyelmébe. 

Erdélyi Amália dr.: Az iskolai büntetés hatása. 
1933, 83 lap. 

Manapság a gyermektanulmány áll homlok-
térben: egyik vizsgálati módszere, az i f júság-
nak kérdőívek ú t j án való ki- és megismerése 
folyton hódít és szinte divattá lett. Receptje: 
vegyünk t számú tanulót, ad junk fel nekik k 
számú kérdést, rendezzük el az f számú felele-
tet nem, kor, i skolafaj stb. szerint és szemlél-
tessük rovatos táblázatokban, végül vonjuk le 
mindezekből a következtetéseket és — kész a 
disszertáció. El ismerjük, hogy ez a kedves és 
kedvelt foglalkozás aprólékosságra hajló buzgó 
elméknek önkielégülést szerez, de abban már 
kételkedni merünk, hogy az így leszűrt ered-
ményeket általában tudományos érték és a gya-
korlati nevelés terén komoly számbavétel il-
letné meg. Hiszen — hogy egyebet ne említ-

! 

siink — nem áll módunkban az ilyes vallomá-
sok hitelességét ellenőrizni, viszont joggal fel-
tételezhetjük, hogy megbízhatóságukat befolyá-
solj cl az a, visszahatás, amelyet a gyermeki lé-
lekben a szokatlan el járás mint olyan vált-
hat ki. 

Szerzőnk főleg a német szakirodalomból me-
rített idézeteknek mozaikszerű felsorolásával 
rendre ismerteti a büntetés történetét, szerepét 
az igazságszolgáltatásban és a nevelésben, a 
nevelő büntetés céljait és mai állását, majd 
részletesen számol be sa já t vizsgálatairól, ame-
lyekkel a tanulók felfogását igyekezett kiderí-
teni a büntetésekről, úgyszintén ezeknek rá juk 
gyakorolt hatását. A kérdőíves módszerrel vizs-
gálat alá vetett 1026 tanulót (402 fiút, 586 leányt), 
akik a népiskola IV. és a gimnázium VII I . osz-
tálya között oszlottak meg. A nyolc kérdés kö-
zül az első: „Mi az iskolai büntetés célja?", a 
nyolcadik pedig: „Meg tudod-e mondani, mit 
érzel olyankor, ha megvernek?" Hogy ezek a 
kérdések részben meghaladták a tanulók ér-
telmi fejlettségét, kitűnik abból is, hogy a fiúk 
368, a leányok 34 százaléka összetévesztette a 
célt az okkal. A kérdések sorrendjében száza-
lékonként kifejezett részletes eredmények kö-
zül csak egy-kettőt idézünk. A fentemlített 1. 
kérdésre a feleletek 6335 (leányoknál 65-6) szá-
zalék a javí tást , 2318 (24 0) százalék az elriasz-
tást vallotta a büntetés céljának. A 8. kérdésre 
nyert válaszok részben a testi, részben a lelki 
fá jdalmat jelölik meg. Jellemző, de kevéssé ör-
vendetes adat, hogy az elemi iskolai tanulók 
közül 62% (leányok 51), a polgári iskolai ta-
nulók közül pedig 34% (leányok 8) a testi fe-
nyíték mellett foglalt állást. 

A közölt adatokból — í r j a a szerző befejező 
összefoglalásában — láthat tuk, hogy a tanuló-
i f júság az egész vonalon nemcsak hogy nem 
ta r t j a elvetendőnek az iskolai büntetést, ha-
nem elismeri annak szükségességét és fontos-
ságát; csak azt óhajtja, hogy azt igazságosan 
alkalmazzák. Minden humani tás és az i f júság 
iránt érzett szeretetünk mellett sem lehet tehát 
a büntetést az iskolából teljesen kizárni, amint 
azt némely túlzó újító k íván j a — ámde igen 
fontos, hogy csak végső eszközként, kivételesen 
s akkor is gyengéd kezekkel és megértéssel 
nyúljunk hozzá. Ebben az egyedül helyes pe-
dagógiai felfogásban teljesen egyetértünk a 
buzgó szerzővel. k f . 

Balázs Győző: Magyar költők anyaszeretete. 
Negyedik kiadás. Miskolc, 1933, 48 lap. 

Ez a kisded füzet úgy kívánkozik ki hazánk 
mai borús égboltjából, mint egy dédelgető, me-
legítő napsugár, amely néhány pil lanatra el-
feledteti a hétköznap terhes gondjait és ráesz-
méltet arra , hogy igenis van még e kúszált vi-
lágon valami szép, jó és fenséges, amely örökké 
él a jó emberek szívében. A szerző szerencsés 
kézzel választotta meg témájá t , amikor a mis-
kolci szabadegyetemen ta r to t t előadásában az 
anyáról, az anyai szeretetről és az atiyaszeve-
tetről ta r to t t előadást olyan magasszárnyalású 
költői nyelven, amely tárgyához egyedül méltó. 
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(Különböztessük meg jól a két utóbbi fogalmat, 
amely, sajnos, nem mindig já r együtt.) Jó l 
mondja, liogy „Ennél (az anyánál) magaszto-
sabb szó minden nyelv számára csak az Is ten 
lehet", mert az emberiség, valamennyi nép szó-
tárában ennél fenségesebb szót nem találunk. 
Az anyáról, anyai szeretetről, anyaszeretetről 
visszhangozik az egész világirodalom ós bátran 
ál l í that juk, hogy ezek méltánylása egyben 
mérőfoka mind a nemzet, mind az egyén kul-
túrájának. Minden korban és minden népnél a 
költők állították a legigazabb emlékművet az 
anyák tiszteletére. Ezt t á r j a elénk a szerző ha-
zánkra vonatkozólag, amikor értelmes és érzel-
mes sorok kíséretében megszólaltatja nagy köl-
tőinknek egy-két remekét. Betűrendben idézzük 
őket: Ady, Arany, Lévay, Mécs, Petőfi, Re-
viczky, Szabolcska, Tompa, Váradi, Vörösmarty. 
Már ez a névsor is bizonyítja, hogy ezt a füze-
tet pedagógiai jelentőség is megilleti: felette 
alkalmas iskolai és háziolvasmányul nem csu-
pán irodalmi jellegénél fogva, hanem még in-
kább azért, mert a mai nemzedékben a valódi 
anyaszeretet mintha kihalófélben lenne. „A ma-
gyar költők anyaszeretete" írásbeli, érettségi 
és tanképesítő-tételnek is igen jól beválna. 
A szerző, aki, mint eddig megjelent műveinek 
jegyzékéből lá t juk, tanár, költő és filozófus egy 
személyben, a 4. kiadás tanúsága szerint meg 
lehet elégedve azzal a visszhanggal, amelyet 
kedves írása keltett. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Adolf Bruckner: Das Problem der Schüler-
beurteilung' (A tanulók megítélésének kérdése). 
1931, 90 lap. A Pädag. Magazin 1334. száma. 

Ez a munkálat az Ottó Tumlirz gráci egye-
temi tanár szerkesztette pedagógiai-pszicholó-
giai tanulmányok sorozatának 1. füzeteként je-
lent meg és a szerző saját vizsgálatainak ered-
ményeit tartalmazza arról, hogy miként ítélik 
meg az i f jú ság szellemi teljesítményeit idege-
nek és maguk a tanulók. A pedagógiának és 
a pszichológiának közös és egymástól élesen el 
nem választható határterületéről esik itt szó, 
általános érdekű problémáról, amellyel ú jabban 
a pedagógusok különös kedvteléssel foglalkoz-
nak. 

A szerző két főreáliskolának két-két IV., V., 
VI. és VII. osztálybeli, összesen 203 tanulóján 
végezte vizsgálatalt az iskolai év végén, ami-
kor a tanulmányi eredmények már kialakultak, 
egy-egy tanítási órában. Ez alkalommal min-
den előkészület nélkül és valamennyi osztály-
ban egyidejűleg a tanulóknak írásban a r ra a 
kérdésre kellett felelniök, hogy az iskolai telje-
sítménytől, szorgalomtól, figyelemtől stb. füg-
getlenül számok rendjében sorolják fel osztály-
társaikat int eilig enciájuk tekintetében. (Itt 
nyomban rá kell mutatnunk arra, hogy maga 
a szerző is elismeri az intelligencia fogalmának 
ingadozó voltát és ennek beigazolásául felso-

rolja W. Stern, W. Wundt, Ebbinghaus, Mar-
tinak és Mann idevágó többé-kevésbbé eltérő 
meghatározásait.) 

A tanulók vallomásait (sorozását) kiegészítet-
ték kétrendbeli teszt-vizsgálatokkal (Lücken-
erg änzungstest und Absurditätentest) és szám-
bavették az egész évben bejegyzett osztályza-
tok átlagértékét. Ezeknek részletes ismertetése 
és feldolgozása után a munka második része 
hatféle viszonossági kapcsolatban ál lapí t ja 
meg a tanulók és tanárok becslése, a teszt-vizs-
gálatok és iskolai teljesítmények között fenn-
álló összefüggéseket. Ezeknek főbb eredményei 
a következők: 1. A tanulók megítélése önma-
guk és tanáraik által nagyjában egyezik (0-9 
korreláció). 2. Az életkornak megfelelő teszt-
teljesítmények az intelligencia megállapítására 
értékesebbek, mint az iskolai teljesítmények. (A 
két felső osztályban a kettő között alig van 
kapcsolat.)* 3. A teszt-teljesítmények és tanár i 
becslések egyezése a'z előbbinél valamivel na-
gyobb, de még mindig elég csekély (0-5 korrelá-
ció). 4. A teszt-teljesítmények és tanulók becs-
lése között a megegyezés elég nagy (csaknem 
akkora, mint az 1. sz. alatt). 5. Az iskolai tel-
jesítmény és a tanár i becslés feltűnően egye-
zik. 6. Ugyanez áll az iskolai teljesítmény és 
a tanulók becsléséről. 

A részletek közül érdekes annak a megálla-
pítása, hogy a tanulók, minthogy társaikat sű-
rűbben figyelhetik meg, gyakran olyan jelensé-
gekről is beszámolnak, amelyek a tanárok fi-
gyelmét elkerülték. A vezetők kijelölésében 
sem egyezik a tanulók és tanárok véleménye és 
független az iskolai teljesítményektől. A ta-
nulók önbírálása általában saját énjük túlbe-
csülését tükrözteti vissza. 

A közölt eredmények nagyjában az eddigi 
megfigyelések és feltevések kísérleti beigazolá-
sának tekinthetők. 

Ugyanezzel a kérdéssel foglalkozik Lázár Ká-
roly sárospataki tanítóképző-intézeti t anár is 
„A gyermektanulmány vázlata" c. munkájának 
(1933, 192 1.) A tanulók iskolai megítélése. R e n d -

ellenességek c. fejezetében (157—62. 1.). Kife j t i , 
hogy az úgynevezett osztályozás kezdetleges és 
egyoldalii (szűkkörű) egyéniségvizsgálat és ér-
tékelés, mert csak a tárgyi tudást, az ismeret-
anyag mennyiségét veszi számba. Ezért a kü-
lönböző típusú tanulók osztályzatai sem hoz-
hatók közös nevezőre. Az osztályozási rendszer 
főhibája, hogy nincs összhangban a mai gyer-
mektanulmányi eredményekkel, nem veszi figye-
lembe a különböző lélektani típusokat és tehet-
ségeket. Ezért a megítélést a munka egész te-
rületére kell áthelyezni (érdeklődés, kitartás, 
találékonyság stb.). Jóllehet, ebben igazat 
adunk a szerzőnek, az iskolai osztályozást (ér-
demjegyeket) mégsem t a r t j uk mellőzhetőknek. 

k f . 

* Ezzel szemben Lázár Károly szerint: „A gyermek-
tanulmány vázlata" (1933): Az intelligencia-vizsgálatok 
és az iskolai osztályozás eredményei általában megegyez-
nek (159. 1.). 



172 N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 67. EVFI. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E ? 

Az olasz nemzetnevelésiigyi minisztérium 
költségvetése. 

Az olasz nemzetnevelésügyi minisztérium 1934 
július 1-től 1935 június 30-ig szóló költségvetésé-
nek kiadásai 1 milliárd 757 millió 430 ezer lírá-
ban vannak megállapítva. Ez az összeg 33 millió-
nyi kiadástöbbletet jelent az előző évhez viszo-
nyítva. Ebből a többletből az elemi iskolai okta-
tásra 3Vi millió lira esik. A költségvetési összeg 
ilymérvű emelkedését a lakosság szaporodása 
folytán szükségessé vált ú j iokolák felállítása 
eredményezi. 

Felhívás idegen nyelvek tanulására. 
A „Weltklub" nevű nemzetközi egyesület elnök-

sége az alábbiak szíves közlésére kérte fel la-
punkat: 

A „Weltklub", amelyet egy francia hölgy, egy 
német és egy angol férfi alapított, osztálykülönb-
ség nékiili társadalmi egyesület. Több mint 4000 
tagja van, körülbelül 40 országban. Alkalmat 
nyúj t tagjainak arra, hogy a világ bármelyik 
nyelvét minden nehézség nélkül megtanulják és 
gyakorolják, állandó levelezés út ján. Nagy súlyt 
helyez arra is, hogy kölcsönös látogatással lehe-
tővé tegye országok megismerését, családok ba-
rátkozását. Eszmecserékre igen alkalmas az éven-
kénti kongresszus. Ezt mindig más és más or-
szágban tartják, mert hiszen az egyesület főcélja, 
hogy megértő barátságot teremtsen az emberek 
között. 

Az egyesületnek módjában áll nyaraltatni is 
a tagjait, még pedig igen jutányos áron. A klub-
házakban pedig a tagok összejöhetnek külföldi 
vendégekkel s így itt is alkalom nyílik a beszél-
getésre, a nyelvgyakorlásra. 

A külföldi országokban lévő klubházakban az 
egyesület tisztviselői készséggel állanak rendel-
kezésre mint vezetők, tanácsadók. 

A klubházak száma egyre bővül, a tagok szá-
mának növekedésével arányosan. 

Az egyesületbe bármikor be lehet lépni s a tag-
ság, a belépés napjától számítva egy évig köte-
lező. Bárki lehet t ag ja kor, állás, vallás és nem-
zetiségi különbség nélkül. 

Az előre fizetendő tagsági d í j a tagok tetszé-
sére van bízva, de évi 10 angol shillingnél (vagy 
ennek megfelelő valutánál) kevesebb nem lehet, 
mert ebből fedezik a klub kiadásait (levelezés, 
tagok névsorának kinyomatása, klublap stb.). 
Tanulók a felét fizetik. A díjat két részletben is 
lehet fizetni. A tagdí j fejében a tag megkapja a 
klub rendszeresen megjelenő lapját, a „Welt-
Union"-t, amely évente hatszor jelenik meg. 
A lap szépen illusztrált, mindennyelvű cikkeket 
tartalmaz s angol, német, francia hirdetéseket 
közöl. Megkapja azonkívül a tag a tagok név-
sorát, amelyben benne van azoknak a címe, kora, 
állása, nemzetisége és nyelvtudása. Így tehát 
minden tag maga választhatja ki azt a személyt, 
akivel levelezni óhajt. Ezenkívül megkapja a tag 
a klubjelvényt s a tagsági igazolványt is. 

A klub vezetőségének jogában áll a jelentkezőt 
visszautasítani minden indokolás nélkül. 

A tagság nem lévén örökös, ha az egyévi tag-
sági idő letelik s a tag a klub felszólítása dacára 
sem ú j í t j a meg a tagságát négy héten belül, tör-
lik a tagok névsorából. 

Bővebb felvilágosítást készséggel ad és mutat-
ványszámot is küld a lapból: Johannes Clasen 
elnök, akinek címe: Magdeburg, Lünenburger-
strasse 35—36. szám. 

Az Odenwaldschule újjászervezése. 
Ezt a reformiskolát Geheeb Pál alapította 

1910-ben. Jelszava a szabadság: ehhez képest 
nincs tanterv, megszabott tananyag és osztá-
lyok szerint való elkülönítés, hanem a gyer-
mekek külön munkahelyiségekben foglalkoz-
nak koruknak és tehetségüknek megfelelően, 
az iskolaközösségen alapuló önkormányzat szel-
lemében. Az intézet csakhamar európai hír-
névre tett szert és most lényegesen átalakul. 
Geheeb hozzájárulásával a vezetést két eddigi 
tanerő, H. Sacks és W. Meyer vette át és meg-
alakult az „Odenwaldschule közösségének köz-
hasznú egyesülete", amelyet a hesseni állam-
minisztérium elismert. Az intézet az óvodától 
az érettségi vizsgálatig képezi ki mindkét nem-
beli i f júságot társadalmi hozzátartozásra való 
tekintet nélkül; különleges céljául tekinti, 
hogy a külföldi i f júságnak alkalmat nyúj tson 
a német élet és művelődés megismerésére. 

Lengyel munkaszolgálat. 
A német „Arbeitsdienst" mintájára a lefolyt 

évben a lengyelek is meghonosították a munka-
szolgálatot. Erről egy műegyetemi hallgató 
részletesen számol be a Varsóban francia és 
német nyelven megjelenő La Tribune des Jeu-
nes című diákszakfolyóiratban. A lengyel ön-
kéntes munkaosztagok (Ochotnicze Drusvny 
Robotnieze) egyenként 100—200 személyt ölel-
nek fel és egy táborparancsnok katonai veze-
tése alatt állnak. „Feladatunk az volt, hogy a 
munkásokhoz közeledjünk, őket alaposan meg-
ismerjük és az érintkezés révén befolyásoljuk 
gondolkodásukat, úgyszintén állásfoglalásukat 
a napi állami, társadalmi és gazdasági kérdé-
sekkel szemben." 

Hírek a rádióról. 
A „Christian Science Monitor" híradása sze-

rint Nagybritanniában, ahol az állam maga ke-
zeli a rádiót, ez az elmúlt évben 6 millió angol 
fontot jövedelmezett (1 angol font kb. 17-5 P). 
Ennek javarészét újabb befektetésekre fordí-
tották. — Németországban a legfelső közgazda-
sági tanács határozata értelmében minden hir-
detés kiküszöbölendő a rádióból, „amely mint 
propagandaeszköz csak a német nép érdekeit 
szolgálhatja". 

Ü j diákköszöntés Ausztriában. 
Egy legújabb hivatalos rendelet meghagyja, 

hogy Felső-Ausztria valamennyi tanulója szá-
mára a „Treu Österreich!" (Hű Ausztriához!) 
köszöntés kötelező. 
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Az egészségügy érdekében. 
Korunk kuszált viszonyai közepette örvende-

tes jelenség az egészségügyi ismereteknek ál-
landó terjedése a kiskorúak és felnőttek köré-
ben. Ezt szolgálja a berlini Ullstein-cég kiadá-
sában megjelent „Das Lexikon der Gesundheit" 
(Az egészség lexikona) című munka is, amely-
ben e szaknak hivatott képviselői 300 kép kísé-
retében 5600 címszóban közlik a szükséges 
tudnivalókat. Külön fejezetek tárgyalják az 
elsősegélynyújtást, a testgyakorlatokat és or-
vosi technikát, továbbá a csecsemővédelmet, 
betegápolást és a gázok elleni védekezést. 

Iskolánkívüli népoktatás Olaszországban. 
Francesco Ercole olasz kir. nemzetnevelés-

ügyi miniszter intézkedésére a nép oktatása 
céljából a kulturális centrumoktól távoleső fal-
vak és tanyák is beszereznek most már rádió-
készülékeket. A szükséges költségek fedezésére 
az állam is segítőkezet nyújt . A minisztériumba 
beosztott gazdasági szakoktatási főigazgató 
(direttore generale) áll az élén ennek a bizott-
ságnak, amely a nép szellemi színvonalának 
megfelelő szakszerű rádióelőadások tárgyainak 
és szövegének összeállítását van hivatva in-
tézni (meteorológiai jóslások, gazdasági isme-
retek, a terményárupiacok hírei, áralakulásai, 
a földmívelésre és állattenyésztésre vonatkozó 
gyakorlati tanácsok stb.). Ez a központi nép-
művelési bizottság egy (ezidőszerint 100.000 pél-
dányban megjelenő) havi értesítőt bocsát ki, 
a programmnak és az előadandó anyagnak köz-
lése céljából. Az előadások technikai lebonyo-
lítása — éppúgy mint nálunk a budapesti rá-
dió út ján — egész Olaszországban az E. I . A. R. 
(Ente Italiano per Audizioni Radiofoniche) or-
szágos szervezete út ján történik. A tanyai is-
kolák (scuole rurali) részére háromszor heten-
kint a reggeli órákban 15 perces előadásokat 
is közvetít. 

Egyébként a nemzetnevelésügyi minisztérium 
január hónapban elfogadott 1934—35. évi költség-
vetésébe 40.000 lira többletet állított be nép-
könyvtárak gyarapítására és 50.000 lira többletet 
egyéb idevágó kulturális intézmények támoga-
tására. 

Érdekes itt megemlíteni, hogy Itáliában az 
iskolánkívüli népoktatás már három évtized előtt 
megindult, bár akkor még igen szerény keretek 
között és tisztán magánkezdeményezésre. Az első 
felnőtteket oktató tanfolyamot 1902-ben Zina 
Centa Tartani úrhölgy, a Roesana álnéven is-
mert bőkezű márkiné alapította Rómában és 
éppen a San Lorenzo negyedben, az akkoriban 
még kétes elemektől is lakott, rosszhírű tájékon, 
lelkes tanítók önzetlen közreműködésével. A hall-
gatóság munkásokból, iparosokból, vasutasokból 
verődött össze, voltak, akik még feleségeiket is 
magukkal hozták. Maga a buzgó arisztikrata 
hölgy toborozta össze a tanulásra szoruló egy-
szerű embereket, munkásnőnek öltözve felkereste 
őket pihenésük órájában, családjuk körében és 
itt igyekezett őket meggyőzni hiányos ismereteik 
pótlásának fontosságáról. Eleinte a résztvevők 

száma 150—200 között mozgott, majd egyre sza-
porodott ez a létszám. A Rossana-féle felnőtt-
képző iskola ma is fennáll; kétszer hetenként 
8—10 óráig folynak az előadások, amelyek ter-
mészetesen teljesen díjtalanok. Most már az ál-
lam részéről is némi segélyben részesül az intéz-
mény, az oktató személyzet szerény díjazására 
és a felmerülő adminisztrációs költségek fede-
zésére. 

Munkanélküliek politikai iskolázása. 
A freiburgi egyetem rektorának védnöksége 

mellett megállapodás jött létre az ottani egye-
temi hallgatóság és munkahivatal között avég-
ből, hogy a freiburgi munkanélküliek politikai 
iskolázásban részesüljenek. Ezt a feladatot az 
egyetem nemzeti szocialista hallgatói és fiatal 
tanerői vállalták. 

Márc ius t izenöt. 

f ö l é b r e d téli dermedtségéből a természet. 
A tavasz pezsgő életkedve á r a s z t j a el a 
megú ju ló világot. Márc iu s idusa egyaránt 
ünnepe az ébredő természetnek és a meg-
ú ju l á s t jelentő emberi gondola tnak. 

De kii lön jelentős ünnep ez nekünk , ma-
gyaroknak, akiknek a lelkében ebhez a nap-
hoz fűződ ik egy ú j Magyarország dicsősé-
ges megteremtésének emléke. Az évszázado-
kon bilincsbevert m a g y a r nemzet föllángolt 
akara ta valójában ezen a napon tör te ö.ssze 
béklyóit. A márciusi ifjak ezen a napon 
hirdették világgá a történelmi t izenkét pont-
ban az elnyomott m a g y a r nemzet kíván-
ságai t és követeléseit, amelyek előtt a meg-
riadt hata lom tehetetlenül hátrá l t meg. Vér-
ontás nélkül, a nye r s erő legcsekélyebb al-
kalmazása és segítsége nélkül született meg 
1848 márc ius tizenötödikén a szabad Ma-
gyarország törvényes a lko tmányának szel-
leme a tizenkét pon tban , amit a márciusi 
i f j a k szerkesztettek. Ők a gondolatszabad-
ság, a sa j tószabadság hősei, akik kivívták 
a szellemi erő jogait és ezekkel alapot terem-
tettek a nemzeti szellem győzelmes kibonta-
kozásának. 

Márc ius tizenötödike az egyetlen jogos 
harc: a szellemi szabadságharcnak az ün-
nepe. Amelyet sem vér, sem rombolás nem 
szennyezett be, amelytől az egyéni önzés 
homálya távol marad t és nem e j t foltot az 
ünnep ragyogó emlékén. Március tizenötö-
dike örök kegyeletet szerzett a m a g y a r nem-
zet szívében a szellem ha ta lmának és azok-
nak, ak ik ezt a h a t a l m a t az 1848-i március 
15-én m a g y a r nemzeti erővé tették, egyes-
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egyedül a meggyőződés és hazaszeretet szi-
lá rd és imponáló biztonságérzetével, a két-
ségtelen igazság fölismerésével és magasz-
tos fölhevülésével. 

Ma, mikor vi lágszer te zavaros elméletek 
útvesztőjében kóvályog az emberiség s szét-
tépet t hazában vergődik a magyar , még 
több okunk van a r ra , hogy a dicsőséges 
mul t emlékeit s a nagy március ' fenséges 
gondolatait a jövő nemzedék lelkébe átültes-
sük, mélyítsük s ezzel a szebb jövő i ránt 
hazaszeretetből f a k a d ó hitet s reményt kelt-
sünk a lelkekben. 

„Talpra , m a g y a r ! " szavalta Petőfi . É s a 
m a g y a r nemzet t a lp ra állott. Megteremtette 
nemzeti életet, a lkotmányos szabadságát és 
le rak ta a boldog J ö v e n d ő a l ap j a i t . A világ-
polgárság hamis kh imérá j a n a p j a i n k b a n i t t 
k ísér t körülöttünk, i t t bujkál és settenkedik 
nemzetünk vérző lelke körül. De mi nem 
i j edünk meg tőle! A márciusi d iada lnap em-
léke és hagyománya győzelmesen fog meg-
birkózni a nemzet ellenségeivel is, éppen 
úgy , mint annak idején megadásra kénysze-
r í t e t t e a valóságot, a szervezett hatalom 
gőgjét . Ezt a h i te t képviseli történelmünk-
ben a március t izenöt. Ezen az ünnepen há-
lás kegyeletünk koszorúzza meg a lelkes 
márc ius i i f j ak emlékét! 

Az Országos Gárdonyi Társaság olcsó nyári 
tanulmányi kirándulása a Fekete-tengerre. Az 
Országos Gárdonyi Társaság júl ius 1—15 kö-
zött kéthetes tanulmányi kirándulást rendez a 
Társaság tagjai és családtagjai, továbbá taná-
rok, tanítók, tisztviselők és családtagjaik ré-
szére az Alduna természeti szépségeinek és tör-
ténelmi emlékeinek, továbbá Bulgária egy ré-
szének megtekintésére. A tanulmányút alkal-
mával egy hét az Aldunán, egy hét pedig Várna 
tengeri fürdőben telik el. Indulás: jiílius hó 
1-én. 

Útiköltség 160 P, mely összegben a hajón való 
háláson kívül minden költség benne van, a 
bolgár vízummal együtt. 

Útleveléről mindenki maga gondoskodik. Fel-
kérésre, a beküldött érvényes útlevelek alap-
ján, a bolgár vízumot a rendezőség elintézi 
minden külön díj fizetése nélkül. 

A IfiO P útiköltség tetszésszerinti részletek-
ben fizethető be a 35.022. számú csekkszámlára, 
legkésőbb az indulásig. Jelentkezési határidő 
június 20-ig. 

Jelentkezni lehet az Országos Gárdonyi Tár-
saság elnökségénél: Simon Lajos polgári isko-
lai igazgatónál (Budapest, VII, Kottenbiller-u. 
37/4) vagy Torbágyi Nóvák József tanárnál 

(Budapest, X, Simor-u. 13) lehet, ahol minden 
részletesebb felvilágosítást megadnak. 

A pécsi nőnevelési tanfolyam befejezése. A pécsi 
Makár-úti nőnevelési tanfolyam, amely egyik legjob-
ban látogatott tanfolyama volt az ottani népművelési 
bizottságnak, február hó 8-án tartotta záróünnepélyét. 
A tanfolyam munkáját , amely szabás-varrásból, egész-
ségi, otthongondozási és egyéb háztartási ismeretek és 
ügyességek elsajátításából állott s amelynek keretében 
még nemes szórakozásról is történt gondoskodás, 
Csima Sándorné, tanfolyami hallgató ismertette a záró-
ünnepélyre egybegyűlt közönséggel. 

A Nemzeti Szeminárium prograinnija: 1934 
február 14: A nemzeti közösség és az egyén 
kölcsönhatása. A nemzeti szellem és az egyéni 
lélek. Leehnitzky Gyula tanár. 1934 február 21: 
Az értékes élet egyéni és szociális feltételei. 
A személyiség- javára és az alkotó tevékeny-
ség. Leehnitzky Gyula tanár. 1934 február 28: 
A nemzeti géniusz fogalma. Leehnitzky Gyula 
tanár. 1934 március 7: A vallásos nemzeti szel-
lem jelentősége. Leehnitzky Gyula tanár. 1934 
március 14: Magyarország helyzete a világ-
háborúk és világforradalmak korszakában. 
Asztalos Miklós. 1934 március 21: Kulturális és 
gazdasági világválság és a nemzeti megújho-
dás. Felkérve: Karácsony Sándor tanár. 1934 
április 11: A parasztság és a falu a jövő Ma-
gyarországában. Szombatfalvy György igaz-
gató, a Társ. Tud. Társ. főtitkára. 1934 április 
18: Az ú j nemzeti ideológiák tanulságai. Hit-
lerizmus, fasizmus stb. Trócsányi György, a 
képviselőház főkönyvtárosa. 1934 április 25: 
A nemzeti nevelés és nemzetművelés ú j fel-
adatai. Felkérve: Fekete József igazgató. 1934 
május 2: A nemzetiségi kérdés. Lükő Gábor 
tanárjelölt. Minden előadás után hozzászólá-
sok és megbeszélés. Az előadások helye: Buda-
pest, IX, Üllői-út 19, II. 1., I I . em. 12. A szemi-
nárium vezetője: Leehnitzky Gyula tanár. Ügy-
vezetője: Látos Sándor író. Kezdete 7 órakor. 
Az előadáson való részvétel teljesen díjtalan. 

Ötvenéves a magyar tanoncoktatás. Országos tanonc-
ügyi kiállítást rendeznek a jubileumi évforduló alkal-
mából. Május 18-án lesz ötven éve, hogy a király 
szentesítette azt a törvényt az iparűzés általános sza-
bályozásáról, amely az iparosnak és kereskedőnek 
készülő ifjak kötelező tanonciskolái oktatását is el-
rendelte. Az iparos- és kereskedőtanulók kötelező 
iskoláztatásának ötvenéves fordulója alkalmából az 
I parostanonciskolai Tanítók és Tanárok Országos 
Egyesülete és a Budapest Székesfővárosi Iparostanonc-
iskolai Tanítók és Tanárok Egyesülete ez év júniusá-
ban országos tanoncügyi kiállítást és ünnepségeket 
rendeznek. 

A jubileumi ünnepségeket rendező egyesületek ezt 
az évfordulót felhasználják arra, hogy a nagyközön-
ség előtt a magyar tanoncoktatásügyet s az alsófokú 
iparos- és kereskedőnevelés intézményeit megismer-
tessék. Ezért június hó 16-tól 24-ig a budapesti város-
ligeti Iparcsarnokban, a tavaszi Nemzetközi Vásárt 



172 
N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS N É P M Ű V E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó 67. EVFI. 

követően, tanoncügyi kiállítást rendeznek, amely egé-
szen újszerű látnivalóival bizonyára nagy érdeklődést 
von maga után. 

A kiállítás első része az Országos Társadalombizto-
sító Intézet szervezésében be fogja mutatni a tanon-
cok belyes pályaválasztásának elősegítését célzó intéz-
ményeket, képességvizsgáló laboratóriumokat. Buda-
pest székesfőváros tisztifőorvosi hivatala a fővárosi 
tanonciskolái orvosi testülettel és az Országos Társa-
dalombiztosító Intézettel karöltve szervezi meg a ta-
noncifjúság egészségügyi védelmét és gyógykezelését 
szolgáló intézmények és berendezések kiállítását. 

A kiállítás II. csoportja a tanoncok műhelyben 
folyó életét fogja bemutatni. Külön csoport fogja 
szemléltetni a tanoncok iskolai életét, a tanoncokta-
tás mai módszerét, eredményeit és eszközeit. Széles-
körű érdeklődésre tarthat számot a kiállítás V. cso-
portja, amelynek keretében bemutat ják a tanoncok 
érdekeit szolgáló szociális intézmények működését. 
Nagyarányú, látványos keretek között fogja bemu-
tatni a Székesfővárosi Testnevelési Felügyelőség a 
tanoncok leventeoktatását, korszerű testnevelését. A 
Székesfővárosi Iskolánkívüli Népművelési Bizottság 
a tanoncifjúság iskolánkívüli népművelésének eszkö-
zeit és eredményeit fogja szemléltetni. Külön csopor-
tot alkot a cserkésztanoncok kiállítása, a Magyar 
Cserkészszövetség rendezésében. 

Külön kiállítási csoportot fognak alkotni a keres-
kedőtanonciskolák, amelyek szintén bemutatják a 
maguk ifjúságát és az iskolákban folyó oktató- és 
nevelőmunka félszázados eredményeit. A kiállítás 
megtekintésére az egész országból föl fognak sereg-
leni a fővárosba a tanonciskolák tanulói tanítóik ve-
zetésével, hogy ezt a kiemelkedő alkalmat fölhasz-
nálva, megismerjék az ország fővárosát. A félszáza-
dos jubileum megvalósítására váró tervei közé tar-
tozik az iparos- és kereskedőtanonciskolák ötvenéves 
történetének megírása és kiadása is. 

A nagyszabású országos kiállítás előkészítésére 
Förstner Tivadar m. kir. iparoktatási főigazgató el-
nöklésével szervezőbizottság alakult, amelynek kere-
tében az egyes albizottságok önálló hatáskörrel in-
tézik a kiállítás egyes csoportjainak összegyűjtését 
és elrendezését. 

A magyar tanoncoktatás félszázados évfordulójának 
ünnepségeit és kiállítását szervező bizottság címe: 
Budapest, VIII, Szentkirályi-utca 12. szám. Minden-
nemű érdeklődéssel és kéréssel ide kell fordulni. 

Kisorsolt tanfolyami hallgatók. A veszprémmegyei 
Szentgálon a népművelési bizottság a folyó tanévben 
külön gyakorlati tanfolyamot is rendezett. A tan-
folyamra rövidesen 32 hallgató jelentkezett. Sajnos, 
azonban a tanfolyam természete, illetőleg a rendel-
kezésre álló munkaeszközök nem engedték meg csak 
21 hallgató felvételét s így a 32 közül 11 hallgatót 
vissza kellett utasítani. Mivel pedig magától egy sem 
akart visszavonulni, ezért a népművelési bizottság 
kénytelen volt sorsolás út ján határozni. A kisorsoltak 
csak úgy nyugodtak bele ebbe az intézkedésbe, hogy 
egyúttal ígéretet kaptak arra, hogy a jövő tanévi tan-
folyamra elsősorban őket fogják felvenni. 

Az elmúlt farsang tanulsága népművelési szem-
pontból. A Szabolcsi Tanítóban olvassuk, hogy 
az elmúlt farsangban a szabolcsi mulatságok 
legtöbbje nem a szokott értelemben vett bál 

vagy táncestély, vagy efféle volt, hanem „mű-
soros előadás", amelyet mindig táncmulatság 
egészített ki és fejezett be. A műsoros előadá-
sok tárgya vagy ismeretközlés, vagy pedig va-
lami más könnyebb kedélyes és tiszta szóra-
koztatás volt s azokon a helyi népművelés ve-
zetői, sőt legtöbbször a fa lu egész társadalma 
jelen volt. Ennek az örvendetes ténynek mind 
társadalmi szempontból, mind pedig erkölcsi 
szempontból nagy jelentősége van és az ilyen 
farsangi mulatság sohasem fajulhat el annyira, 
mint az üzleti alapon rendezett korcsmai bál. 
Állítólag a szabolcsi mulatságok nagy részén 
már a csendőri felügyelet is feleslegessé vált. 
Ebből is látható, hogy az iskolánkívüli nép-
művelés mennyire á thatot ta nemcsak az isme-
retterjesztés területét, hanem immár a szóra-
kozási alkalmakat is. 

Móra Ferenc emlékünnep. Az Országos Gár-
donyi Társaság március hó 24-én (szombaton) 
d. u. fél 6 órakor a Tanítók Ferenc József 
Házának dísztermében (VIII., Szentkirályi-
utca 47. III.) Móra Ferenc emlékünnepet ren-
dez a társaság elhányt tiszteletbeli tagjának 
emlékezetére, melyre az érdeklődő közönséget 
meghívja. Tárgysorozat: 1. Móra Ferenc és a 
Gárdonyi Társaság. Megnyitó, ta r t ja : Simon 
Lajos, a Társaság elnöke. 2. Móra Ferenc em-
lékezete. I r t a és felolvassa: Gracza János, a 
Társaság tagja . 3. Móra Ferenc. Költemény, 
í r ta : Székely (Nuszbek) Sándor (vendég). Elő-
adja: Vághy Panni színművésznő, a Társaság 
tagja. 4. Móra Ferenc, mint ifjúsági író. Tanul-
mány. I r t a és felolvassa: Drozdy Gyula, a Tár-
saság tagja . 5. Móra Ferenc költeményeiből 
szaval: Cz. Baán Jo lán szavalóművésznő, a 
Társaság tagja. 6. A tanár Móra. Visszaemlé-
kezés. I r t a és felolvassa volt tanítványa: Kná-
bel Vilmos, a Társaság tagja (Bonyhád). 

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye népművelési 
munkaterve az 1933/34. tanévre. Jász-Nagykun-
Szolnok vármegye Iskolánkívüli Népművelési 
Bizottsága 1934 január hó 16-án tar tot ta ren-
des évi közgyűlését, a bizottsági tagok nagy 
érdeklődése mellett. A népművelési t i tkár rész-
letesen ismertette az 1933/34. évi munkatervet 
és annak indokolását. 

Az évi munkaterv már a vallás- és közokta-
tásügyi miniszter úr 76.800—1933. VII. a. főoszt. 
számú rendeletének szellemében készült. To-
vábbra is az analfabétizmus leküzdését teszi a 
népművelési munka tengelyévé, de ezenkívül 
felöleli az összes gazdasági, állattenyésztési és 
egészségügyi kérdéseket, továbbá a fásítást, 
gyümölcstermesztést, csecsemő-, gyermekgon-
dozást és a nőnevelést. A nemzetnevelési célo-
kat is programmba vette, amellyel az országos 
érdekű feladatoknak is szolgálatára lehet. 
Súlyt helyez a munkaterv a kedélyvilág ápo-
lására és fejlesztésére is. 
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A munkatervet a közgyűlés több értékes 
hozzászólás után elfogadta. A statisztikai ada-
tok a következők: 

A vármegye 47 községében és 6 megyei váro-
sában 6765 népművelési és közműveltségi elő-
adást, 300 alkalmi ünnepséget, műkedvelői elő-
adást és gyermekmesedélutánt tar tanak. Ren-
deznek továbbá 8 analfabéta, 13 elemi ismeret-
terjesztő, 3 ismeretterjesztő, 4 gazdasági i rányú 
ismeretterjesztő, 2 nőnevelési és 3 gyakorlati 
ügyességi tanfolyamot. Összesen 33 tanfolya-
mot 2510 óraszámmal. 

Az összes népművelési munkaegység száma 
9575, ami az elmúlt évi 7577 munkaegységgel 
szemben 1998 munkaegységtöbbletet jelent. 

ŰJ kultúrházak Somogyban. Somogy vármegyében 
az iskolánkívüli népművelés a közeljövőben nem ke-
vesebb mint öt helyen fog új otthont kapni. Kapos-
várott a Magyar Tudományos Akadémia megalapítá-
sának 100 éves évfordulója alkalmával egy Széchenyi-
Kultúrpalota létesítését mondta ki a megye. A pénz-
gyüjtés eredménye máig már 90.000 pengőre emel-
kedett s így rövidesen testet fog ölteni a nemes kul-
túreszme és felépül Somogyország ú jabb büszkesége: 
a Széchenyi-Kultúrpalota és Múzeum. Kaposvárott 
még egy másik kultúrház építése is folyamatban van 
az eddig felépíteti belső városi rk. és ref. kultúrházon 
kívül a cukorgyár-körzeti városrészben, ahol már 
együtt van az építőanyag, a szükséges tőke és a 
munkaerő. Még ebben az évben saját helyiségébe jut 
az a számos népművelő szerv, amely m a a cukorgyár 
részéről felajánlott nagyteremben végzi tevékenysé-
gét. Gálosfa községben évek óta végzett népmüvelés 
váltotta ki a közművelődési ház építésének eszméjét. 
A nép páratlan áldozatkészsége, a vezetőség buz-
galma és a földesúr, gróf Festetics Sándor, értékes 
adománya lehetővé leszi már most tavasszal az épí-
tés megkezdését. Kéthely nagyközségben a vezető nép-
művelők, a nép és a nagy népbarát földesúr, dr. gróf 
Hunyadi József, összefogva dolgoznak a kultúrház 
létrehozásán s a közeljövőben az építkezést itt is 
megkezdik. Balatonzanárdin már készen is áll a köz-
művelődés új otthona, csak a vakolási és csinosílási 
munkákat kell majd elvégezni. Az említett öl úi nép-
művelési kultúrházzal együtt Somogyban a mai nép-
művelés megindítása óta összesen 16 népművelési 
ház épült. 

Tanítónövendékek a népművelésben. A nyír-
egyházi állami tanítóképző és a ref. tanítónő-
képző növendékei egy idő óta tanáraik veze-
tése alatt rendszeresen kiszállnak a környék-
beli falvakba, hogy ott a népművelés munká-
jában gyakorlatilag is közreműködjenek. Leg-
utóbb az állami tanítóképző Simapusztán tar-
tott népművelési előadást Péger Béla t anár 
vezetésével, a ref. tanítónőképző pedig Dobay 
Sándorné igazgatónő irányítása mellett a nyír-
turai Szeretetszövetség műsoros estjén vet t 
részt. 

Halálozás. Szupkay József Máv. északi főműhelytelepi 
áll. el. isk. igazgatója tanítói működésének 36., életé-

nek 56. évében, hosszú szenvedés után folyó hó 8-án 
délután 4 órakor csendesen elhúnyt. Földi maradvá-
nyait folyó hó 11-én délután 4 órakor helyezték a 
budapesti kerepesi temető halottasházából örök nyu-
galomra. 

H I V A T A L O S R É S Z 

Könyvajánlás. 

A ni. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
29.847/934. V. a. 1. ii. o. számú rendeletével Fessel 
János „Nemzeti öntudat, nemzeti és munka-
fegyelem, katonai fegyelem" című könyvét a 
fiú középiskolák, tanítóképző intézetek, f iú felső 
kereskedelmi és polgári fiúiskolák tanári könyv-
tárai számára beszerzésre ajánlotta. A könyv a 
szerző kiadásában jelent meg (Tolna, m. kir. 
honvéd I I I . zlj.-parancsnok) Pécsett, 1933-ban. 
Alakja nyolcad, ára 4 (négy) pengő. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
29.814/1934. V. a. 1. ü. o. sz. rendeletével Dunkel 
Norbert „A világ urai" (Visszaemlékezések és 
intimitások világhírű művészek életéből, szá-
mos ismeretlen levéllel) című könyvét a közép-
iskolák, tanító (nő) képző-intézetek, felső keres-
kedelmi és polgári iskolák tanári könyvtárai 
számára beszerzésre ajánlotta. A könyvet a 
szerző adta ki (Budapest, X, Juranich-u. D/I.) 
Budapesten. Alakja negyed, ára az intézeti 
könyvtárak részére 6 (hat) P. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
A nemzetnevelő középiskola. — Dr. Becker Vendel: A ma-
gyarság néprajzának kiépítése. — Halmos Péter: A kis-
eserkészet a népiskolai nevelés szolgálatában. — A Julián 
iskola-egyesület működése. — Kerék Péter: A takarékos-
ságra való nevelés. — Iskolánklviili népművelés. Majorossy 
Gusztáv: A tanító iskolánkívüli működése. — Az iskolán-
kívüli népművelés statisztikai eredményei az 1932—33. 
évben. — Gyakorlati pedagógia. Dr. Körösi Pál Bene-
dek: Hogyan kedveltesslik meg a galambtenyésztést? — 
Hazai és külföldi tanügyi lapokból. A lángelme miszté-
riuma. — Milyen munkákat tud a vak elvégezni? — 
„A mi tavaszi naplónk." — Tudomány, irodalom, műré-
szét. Dr. Lőrinczy Szabolcs: Az ifjúság és a gyermek-
irodalom. — Dr. Révay József: Orsv, Pietro: A mai 
Olaszország 1750-től 1933-ig. — Külföldi irodalom. — 
Külföldi szemle. — Hírek. Március tizenöt. — Hivatalos 

rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 
Melléklet: Baleset ellen védekezz! 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LŐRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda Bpest, Múzeum körút 6. 
A kiadásért felelős: CZAKó EI.EMfíR. 
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P A L Y A Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétküldhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

FELSŐDABAS római katholikus egyháza ideiglenes 
kántori állásra pályázatot hirdet. Fizetés évi 850 pengő, 
párbérváltság, 4 kat. hold föld, természetbeni lakás és 
stóla. Próbaéneklés március 24-én délelőtt 9 órakor a 
felsődabasi templomban. Kötelessége az egyházmegyei 
szabályzatban előírt és a plébános által megszabott 
munkakör betöltése. A szabályszerűen felszerelt kérvé-
nyek március 23-ig adandók be az alsódabasi plébánia 
hivatalhoz. A pályázók költség megtérítésre igényt nem 
tarthatnak, (103)' 

A RAKOSPALOTA-óVAUOSI református elemei is-
kola II . férfitanítói állására, mely az azon működő tan-
erőnek az I. számú kántortanítói állásra való meghívása 
folytán megüresedik, a 70.301/933. sz. VKM. engedély 
alapján, az egyháztanács határozata értelmében, pályá-
zatot hirdetek. Fizetés: a díjlevéli helyi javadalom és 
államsegély, lakás vagy lakáspénz. A megválasztott ta-
nítóra az új díjlevél kikötményei kötelezők. A 69.870/933. 
VI. VKM. rendelet szerint szabályszerűen felszerelt kér-
vények e hirdetmény megjelenésétől számított 21 nap 
alatt a lelkészi hivatalhoz küldendők, megcímzett borí-
tékkal és válaszbélyeggel együtt. Az álláson ideiglenes 
helyettes működik. Benkő István lelkész, iskolaszéki el-
nök. (95) 

válogatni Kovácsevicsnél a szebbnél-szebb női 
ruhák és kabátok között. Minden egyes darab 
öröm a szemnek. 

Hát még. áhakf 
Női átmeneti kabátok igen csu O O _ 
nos angol fazonokban w U . F.-tol 
Divatkabátok finom fekete, sö= C A _ 
tétkék és színes szövetekből . . ^ ' '"tol 

4 0 - p , t ő i 

1 8 . — p . = t ö i 

Kosztümök 
(az idény nagy divatja) .. 
Tiszta gyapjú szövetruhák 
szebbnél-szebb fazonokban 
Délutáni és estélyiruhák a leg= O C _ 
újabb divatanyagokból w w . 1 =tol 

Gyermekruhaosztályomon óriási választék és 
parányi árak ! A minőség pedig — mint mindig ! 

XovgjuwLU Mí&enkó, 
Budapest IV, Petőfi Sándor-u. 3. 
Telefonszám: 89-7-03, 89-7-61 és 89-7-68. 

OTTVASAROLJON ahol már a cég neve is garancia 
az áru jóminőségéért! 

REFORM RUHAZATI RT 
minden eladott anyagért felelősséget vállal! — A legújabb női 
tavaszi kabátok és divatanyagok már beérkeztek. — Kívánságára 
női kábátokból , ruhákból, férfiöltönyökből stb. kiválasztás végett 
t öbb darabot szívesen k ü l d ü n k . — Kérjen mintákat és árajánlatot! 

Tanítók 
szamara 

KÉRJE T A V A S Z I ÁRJEGYZÉKÜNKET! 

a legkedvezőbb 
fizetési 
feltételeket 
nyujtjukl 

R E F O R M R U H Á Z A T I RT 
BUDAPEST VI, V ILMOS CSÁSZÁR-ÚT 5. 
TELEFON: 13-2-96, 13-0-96 
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TÁPIŐSÁP római katholikus egyháztanáosa nyug-
díjaztatás folytán megüresedett kántortanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Javadalma: természetbeni lakás, 106 ér-
tékegység és a stóla. A szükséges okmányokkal felsze-
relt kérvényt a plébániai hivatalhoz április hó 5, déli 
12 óráig kell beadni. Kötelessége: a Bendszabályok és 
az Egyházmegyei törvények szerint. Kezdő segédminő-
ségben választatik. Az adót a javadalmas fizeti. Költség-
megtérítés nincs. Korteskedés kizáró ok. Választás nap-
járól külön értesítést adunk. (96) 

A PUSZTAVACSI Ágoston-majori községi elemi is-
kolánál megüresedett római katholikus férfitanítói ál-
lásra pályázatot hirdetek. Javadalma a törvényesen 
megállapított, készpénzfizetés és természetbeni lakás. Hit-
tan és gazdasági ismétlő tanításért külön díjak. A kel-
lően felszerelt pályázati kérvények a hirdetés megjele-
nésétől számított nyolc napon belül alulírott címre kül-
dendők. Személyes megjelenés szükségtelen. Markó László 
iskolaszéki elnök. (92) 

Felvétel a székesfehérvári Ferenc József Nönevelö In-
tézet r. k. tanítónőképzőjébe. A polgári vagy középiskola 
IV. osztályát jeles vagy jó eredménnyel végzett tanulók, 
kik a folyó évben életük 14. évét betöltik és 16 évnél 
nem idősebbek, az 1934—35. iskolai évre a székesfehér-
vári Ferenc József Nőnevelő Intézet r. k. tanítónőkép-
zőjének I. osztályába kérhetik felvételüket. A folyamod-
ványokat az igazgatósághoz címezve április hó 30-ig kell 
beküldeni. A 2 pengős okmánybélyeggel felszerelt kér-
vényhez csatolni kell: 1. A folyamodó keresztlevelét és 
anyakönyvi kivonatát. 2. A megelőző évi iskolai bizo-
nyítványát és a folyó félévi értesítőjét. 3. Űjkeletíi ható-
sági (tiszti-, községi, kör-) orvosi bizonyítványát. 4. A 
folyamodás évében iskolába nem jártaknak még szabály-
szerűen kiállított bizonyítványt arról, hogy az iskola el-
hagyása óta a folyamodás beadásáig hol és mivel fog-
lalkoztak vagy milyen intézetbe jártak, illetőleg, ha ott-
hon voltak, hatósági erkölcsi bizonyítványt és plébáno-
suktól kiállított erkölcsi bizonyítványt. A mellékletre 
30 filléres o'kmánybélyeget kell ragasztani. Üjkeletű, hi-
teles szegénységi bizonyítvány csatolása esetén az ösz-
szes okmányok bélyegmentesek. Folyamodni lehet még 
a II., III . és IV. osztályokba is, de csak képzős, illető-
leg érettségi bizonyítvánnyal. Akik érettségi bizonyít-
vánnyal folyamodnak a IV. osztályba (az V.-be a VKM. 
rendelete értelmében nem is folyamodhatnak), azoknak 
a VIII . osztályú értesítőjüket, illetőleg évvégi és érett-
ségi bizonyítványukat kell a fenti 2. pont helyén csatol-
niok. A beiratási díj 25, az évi tandíj 100 pengő. Az in-
tézetnek internátusa is van, amelybe képzős növendéke-
ken kívül az intézet elemi, polgári és ipariskolába járó 
növendékeket is felveszünk. Az internát.usról az intézet 
főnöknője készséggel küld tájékoztatót. (106) 

VARALJA (Tolna megye) ág. hitv. evang. leányegy-
házközsége pályázatot hirdet a nyugdíjazás folytán meg-
üresedett rendes levita-kántortanítói állásra. Javadalom: 
villannyal felszerelt lakás, melléképületeivel és kerttel. 
Föld: 6K kat. hold, ebből 1 hold megmunkálása. Rét, 
melyen két szekér széna terem. Készpénz: 97 pengő 
92 fillér. Búza: 720 kg. Rozs: 3600 kg. Tengeri: 1013 kg. 
Bor: 972 liter. Bab: 127 liter. Kender: 50 kg. Kemény 
tűzifa: 21 köbméter. Egyéb tételek a díjlevélben. Az ál-
lás 98 értékegységes. Kötelessége: iskola vezetése és 
praeoráns szolgálatok. Német, nyelv tudása szükséges. 
Pályázatok válaszbélyeggel a megjelenéstől három hétig 
Evangélikus lelkészi hivatal, Kismányok, Tolna megye, 
küldendők. (108) 

MATOLCS községben az elhalálozás folytán megürese-
dett református tanítónői állás a folyó tanév végéig he-
lyettessel töltetik be. Pályázhatnak okleveles református 
tanítónők. Pályázati határidő e hirdetés megjelenésétől 
számított 21 nap. (107) 

MARCALTŐ egyházközsége férfi osztálytanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Kötelességek Rendszabályok 
szerint. Pályázati határidő és választás április 5-én. Kor-
teskedés tilos. (101) 

Hirdetésekért a s zerkesz tőség n e m vállal f e le lősséget . 

CSERÉL görög katholikus filiális kántortanító. Űj la-
kás, osztott iskola. (40 tanuló.) 90% államsegély, ér-
tékegység nincs. Rektor János, Zalkod. (104) 

PILIS—DOBOGÓKŐ völgyéből cserél állami tanítónő. 
„Egészséges vidék" jeligére kiadóban. (102) 

„DALOK az édesanyámról" (12 gyönyörű dal Anyák-
napjára, kétszólamra) még kapható: Szabó Gyula kán-
tornál, Tiszaföldváron. Ára 1 pengő 20 fillér. (58) 

KI CSERÉLNE Kaposvárról főváros mellé állami ta-
nítóval? Gyócsy, Vecsés. (87) 

CSERÉLEK 28 tanerős államitól alföldi nagyobb 
helyre. Gyenes, Pilisvörösvár. (88) 

CSERÉLEK hattanerős, teljesen osztott államitól, ka-
tholikus államival bárhová. Jelige: „Hegyvidék". (89) 

PESTMEGYEI uradalmi tanítónő cserélne római ka-
tholikus tanítónővel. Budapest, József-körút 64, I. eme-
let 13. Péntekné. (90) 

Olvasóink Heveimébe a jánl juk az 

O P E R A Z O N G O R A T E R M E T , 
h o l tanítók ELŐLEG N É L K C L a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrendű Z O N G O R Á K A T , P I A N I N Ó K A T . 

B u d a p e s t ; VII , Klauzá l .u tca 3 5 . s z . 

CSERÉLEK nyolctanerős államiból katholikus ál-
lami férfi-, nőtanítóval. J. A. Sarud, Heves. (91) 

MELYIK Dunántúlon lakó tanítónő adna otthont úri-
nőnek? Segítenék háztartásban, élelmezésemért fizetek. 
Leveleket „Otthont keresek" jeligére, Budapest, Alkotás-
utca 38, dohánytőzsdébe kérek. (93) 

BALATONHOZ közeli, nyolctanerős állami iskolá-
tól tanítópár cserélne kisebb helyre is. Jelige: „Ta-
vasz". (94) 

ÁLLAST cserélnék helyettes tanítóval. Kisszállási 
uradalmi népiskola, Bács megyében, Szeged-bajai műút 
mellett. Autóbusz-közlekedés. Bővebben tudakozódhat: 
Huszár Ferenc tanítónál, Kiskundorozsma. (97) 

Lapunk olvasóinak 5 százalék kedvezmény! 

ÖLTÖNYT és FELÖLTÖT 
I. rendű g y a p j ú s z ö v e t b ő l , angol szabással, kedvező 
részletfizetésre, m e g l e p ő o l c s ó á r b a n k é s z í t : 

T Ö R Ö K KÁROLY, S Z A B Ó M E S T E R 
Budapest V I I I , Kenyérmező-u, 4. (Rákóczi-út mellett .) Tel . hívó: 40-9-28 

AZ ÉNEKTANÍTÁSNÁL hasznos segédeszköznek bi-
zonyult Kovács Dezső Népiskolai Dalgyűjteménye. Tar-
talma 86 maradandó becsű népdal harmónium kísérettel. 
Leszálított áron, 3 pengő 50 fillérért kapható — a pénz 
előzetes beküldése esetén —• Fischer Lajos könyvkeres-
kedőnél, Sárospatakon. (52) 
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MÉHÉSZETI eszközökről árjegyzék ingyen. Méh, 
Budapest, Arany János-u. l/e. 

CSEHÉLNE református kántortanító, gyönyörű hegy-
vidéki községből, többtanerős református iskolához, köz-
ségihez vagy államihoz bárhova. Az állás 90%-os állam-
segélyes. Ajánlatot a következő jeligére kérem: „Muta-
tio". (99) 

CSERÉL állami tanítópár, római katholikus, dunán-
túli, megyeszékhelytől öt kilométernyire fekvő községből 
Dunántúlra bárhova, községihez is. „Sürgős", kiadó-
hivatalba. (100) 

BUDAPEST közvetlen közeléből, Mátra vidékére cse-
rélne állami tanítónő. Választ „Cserélek" jeligére kiadó-
hivatalba kérem. (78) 

CSERÉLNE római katholikus kántortanító ötezer la-
kosú pestmegyei nagyközségből, teljesen osztott iskolá-
tól hasonlóval. 303. Délpestmegyei. Cím a kiadóhivatal-
ban. (105) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMÓ 
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII, Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak, Mendölnél. 

NYUGDÍJTÖRVÉNY miatt vidékre költöző család-
nak kiválóan alkalmas a Nagykunságban, Túrkevén, 
egy 400 négyszögöles telken épült magas, új sarokház 
(két nagy szoba, éléskamra, konyha, veranda), 25 méte-
res alsó épülettel (egy szoba-konyhás lakás, istálló, kocsi-
szín, disznóól, baromfiól), villanyvilágítással, pompás 
vizű kúttal, gyümölcsös ós veteményes kerttel, a közeli 
híres Ecsegi-pusztáról üdítő levegővel. Eladja tulajdo-
nosa: Négyesi Katalin, Túrkeve, Üjtelep. 

Iskolai műkedvelő színpadok 
Húsvéti ünnepi előadásaira 

kiválóan alkalmas 

Ferdinandyné L e n g y e l A n g é l a : 

NAGYPÉNTEK 
című most megjelent verses színjátéka. 
A megváltás nagy misztériumát, az em= 
beriség múltjának legnagyobb fordulás 
tát eleveníti meg gyönyörű versekben. 
Színpadi előadása nem kíván semmi 
nagyobbarányú berendezkedést. A leg» 

becsesebb 

H Ú S V É T I A J Á N D É K K Ö N Y V ! 

Bolti ára portómentes szállítással 3 P. 

Megrendelhető a 

K. M. E G Y E T E M I N Y O M D A 
K I A D Ó H I V A T A L Á B A N 
BUDAPEST VIII, M Ú Z E U M - K O R Ú T 6 

A tanítóság régi kedvelt bevásárlóhelye a 

TRIBON 
RUHÁZATI R.--T 

Telefon:] B U D A P E S T V I I I , 
19 o o c ' 

3 1 - 2 - 9 7 . ' ÜLLÖL ÚT 14. SZ. 
Az ország egyik legrégibb és legnagyobb 
ruházati intézete, hol az összes női, férfi« 
és gyermekruházati cikkek a legjobb 
minőségben és a legkényesebb ízlésnek 
megfelelő kivitelben kaphatók. 

Mérsékelt árak. Megbíz* 
ható minőség. Pontos ki* 
szolgálás. Legkedvezőbb 
f i z e t é s i feltételek. 

Ajánlattal és mintával készséggel szolgá« 
lünk. — Tiszta gyapjú tavaszi szövet és 
mintás selyemújdonságok, valamint az 
összes egyéb tavaszi idényújdonságok 
nagy választékban. 

SZŐLŐOLTVANYOK és különlegességek, Riparia és 
Berlandieri alanyon beszerezhetők Veszelovszky István 
tanítónál, Abasáron, Heves vármegye. Kartársakat ké-
rem, szíveskedjenek érdekeltekkel címemet közölni. (98) 

- I •"!. ü ! M •:' ; , 

BAR A SCO VITS J Á N O S 
műorgonaépl tö 
Rákospalota, Pázmáriy-út 72. 

Ú J O R G O N Á T 
átépítést , homlokzat i s ípokat , 
mindennemű javítást a leg-
mérséke l t ebb áron vállal. 

Illllllllllllllllllllllllllllllllllll 
AZ ORSZÁGOS H1RÜ passió játékok színhelyéről, 

római katholikus iskolától, hegyvidéki nagyközségből, 
Eger közeléből (vasútállomás helyben), természetbeni 
lakás, 90% államsegélyes állomásomról cserélnék római 
katholikus, állami vagy községi iskolához, megfelelő la-
kású vagy lakáspénzes helyre. Golarits István, Mikó-
falva. (109) , 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
LUKÁCS BÚTOR Á R U H Á Z 

Szolid árak. ló minőség. Kényelmes fizetési feltételek. 
Budapest VII, Dohány utca 30. Telefon : 4 1 - 9 - 0 4 . 
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S Z L E Z Á K L Á S Z L Ó HARANG. ES  
ERCÖNTODE 

Harang» 
felszerelés 

Harangláb, 
gyár 

Magyar. 
ország 
arany. 
koszorús 
mestere 

BUDAPEST 
VI, Frangepán 

utca 77. 
Telefon: 
91-3-53 

(Budapest-belvárosi főplébánia*templom részére készített 2400 kg*os 
„Polgármesteraharang", melyet 1928 november 25=én szentelt fel 

dr. Serédi Jusztinián bíbornok hercegprímás úr.) 

A budapesti Bazil ika 7 9 4 5 kg-os új harangja gyáramban készült. 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, az 1921. és 1923. 
évi vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézmű* 
ipari tárlaton kormánydíszoklevéllel, az 1927. és 1928. évi buddpesti, 
székesfehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon mgv arany• 
éremmel, az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — 

I Számos egyházi elismerőlevél! 
Költségvetéssel díjmentesen szolgál 1 Előnyös fizetési feltételek ) 

Harmóniumot , zongorát , hangszert 
ne vásároljon, amíg nem látta árjegy:ékemet. 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

R E M É N Y I N É L Ä Ä 
A Zeneművészeti Főiskola szállítója. 

K é r j e l e g ú j a b b 3 2 . s z . á r j e g y z é k e m e t . 

Magyarság Néprajza ősi kincset kutat, 
Magyarabb magyarnak készíti az utat. 

A könyvkultúra legjobb tájékoztatója a 
M A G Y A R K Ö N Y V B A R Á T O K 

D I A R I U M A 
legújabb száma 3—4., március 15-én jelenik meg ! Előfizetési 
ára egy évre 2 '— pengő (évente 8 szám). De 

ingyen jut hozzá, 
ha a „Magyar Könyvbará tok" közé lép, mer t a Könyvbarátok 
évi 20-— P előfizetési díja fejében nemcsak 4 maradandó értékű 
művészi köntösű könyvet, de a D I A R I U M-o t is megkapja. 

E G Y E T E M I K Ö N Y V E S B O L T 
B U D A P E S T I V , K O S S U T H L A J O S - U . 1 8 . 

31 agyarság Néprajza, magyar lelki élet, 
Magyar reménységünk ettől újra éled. 

Minden tanító és tanítónő 
saját munkájá t könnyíti meg, ha 
beszerzi a 

NÉPISKOLAI 
EGYSÉGES 
VEZÉRKÖNYVEKET 

Hivatása legfontosabb segédeszköz 
zeit senki ne nélkülözze! 

Csekély részletfizetésre 
mindenki megszerezheti! 
A vételár 20 pengőt ki= 
tévő rendelésnél havi 2 
pengővel törleszthető! 

A sorozat eddig megjelent kötetei: 

L Molnár Oszkár: A tanítási mód- P 
szer történeti fejlődése. Quint Jó-
zsef előszavával 3-— 

2. Fodor Ferenc: A magyar elemi 
népiskolai földrajzi oktatás 4 — 

3. Quint—Stelly—Stolmár: A termé-
szeti és gazdasági ismeretek ta-
nítása a III—IV. oszt 6-40 

4. Quint—Drozdy: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok az I. osztályban.. 9-20 

5. Háros—Körösi: A magyar fogal-
mazás vezérkönyve 4-40 

7. Berwaldszky—Tscheik: A rajzok-
tatás vezérkönyve, Drozdy Gyula 
előszavával 16-— 

8. Drozdy Gyula: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a III . osztályban 10-— 

9. Drozdy Gyula: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a IV. osztályban 8-— 

10. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a II . oszt. 3-20 

11. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a III. oszt. 4-50 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA KIADÓHIVATALA 
B U D A P E S T VII I , M Ú Z E U M . K O R Ú T 6. S Z Á M ( G Ó L Y A V Á R ) 
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A római történelem és mithológia elragadó színes 
világa elevenedik meg 

E R B A O D E S C A L C H I S Á N D O R : 
I S T E N E K É S R A B S Z O L G Á K 

című pompás regényében. 
Az őskori Róma, Nápoly, Athén, Antiochia, Per* 
z«ia stb. színhelyei a fiatal író ragyogó művés 
szettel megírt izgalmas regénye cselekményének. 
Hatalmas történeti felkészültséggel vetíti elénk 
Tiberius császár uralkodásának koiszakát, a római 

birodalom fénykorának mitikus pompáját. 
Bolti ára 3 pengő 40 fillér. Megrendelhető a 

Kir. Magy. Egyetemi Nyomda Kiadóhivatalában 
Budapest VIII, Múzeum*körút 6. 

Legolcsóbb bevásárlási forrás. 
Fizetési kedvezmény 

E H A L L , 
ANDRÁSSYs.ÚT 15. SZÁM 

D Ö R E N H E N R I K ÉS T Á R S A 
iskolabútor-gyára. BpestVI, Dévényi.út 20 .22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasállrányú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Te lefon: 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve. 

A hazafias szavaló=kóvus 
minden iskolai*, ifjúsági*, levente*, egye* 
sületi stb. ünnepély elmaradhatatlan tar* 
tozéka! A benne megnyilvánuló hatal* 
mas fanatizáló erő, különösen az irre* 
dentizmus szolgálatában a legmagasz* 
tosabbá emeli minden hazafias ünnepély 
műsorát ! 

A » M A G Y A R A K A R A T « 
című, országos sikert aratott szavaló* 
kóruson kívül még hét, ünnepi elő* 
adásra alkalmas kórust tartalmaz : 

SZAKÁLY DEZSŐ: 
M A G Y A R A K A R A T 

című könyve, mely felöleli az egyes 
szólamok felosztására és betanítására 
vonatkozó tudnivalókat is. 

Ara portómentes küldéssel 2 P 20 fill. 

Megrendelhető a 

K. M. E G Y E T E M I N Y O M D A 
K I A D Ó H I V A T A L Á B A N 
BUDAPEST VIII, MÚZEUM*KÖRÚT6 

H A Z A I E R E D E T Ű 
szemléltető képek ma alig kaphatók. Az 

EGYETEMI NYOMDA 
az iskolák segítségére siet, midőn lenyes 
gesen leszállított áron bocsátja az iskolák 

rendelkezésére a Balog Rudolf*féle 

SZEMLÉLTETŐ 
M Ü L A P O K A T 
MELY DÍSZE A Z I S K O L Á N A K 
ÉS P E D A G Ó G I A I ÉRTÉK IS. 

A 35 műlap eddigi 
ára volt 122-50 P. 
A leszállított új ár: 42 P 
A rendeléseket a beérkezés sorrendjében 

intézzük el. 

K. M. EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST VIII, MÚZEUMzKÖRÚT 6. SZÁM 
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(A nit* í t - c -v i i W ( 

L ' L " -v Cv 

fVvSi y 
GEORGIKONBAN megjelent novellák a magyar föld rajongó 

szeretetének a humor aranyos ruhájába öltöztetett megnyilatkozásai. 
A nagy mesemondó mosolygó életbölcseletét tükrözi vissza a 
GEORGIKON, a legtisztább irodalmi élvezetet nyújtva olvasóinak. 

Bolti ára díszes 
kötésben 4 pengő. 

Megrendelhető a 

K I R . M A G Y . 
E G Y E T E M I 
N Y O M D A 

kiadóhivatalában 

Budapest VIII.Múzeum» 
körút 6. sz. (Gólyavár) 

Hirdetéseket felvesz a 

KIADÓHIVATAL 

Budapest VIII, Múzeum=körút 6. 

Rieger Ottó orgonagyár 
Budapest X, Szigligetüutca 29. 
(Rákosfalva.) Telefonszám: 96—3—45. 

Új orgonákat, 
homlokzatsípok készítését, min* 
dennemű orgonajavításokat mér-
sékelt áron, szakszerűen elvállal. 

Könyvek, folyóiratok legjobb beszerzési forrássá az 

EGYETEMI KONYVESBOLT 
Budapest IV, Kossuth Lajossu. 18. 

Nemcsak az ifjúságé, hanem a lélekben ifjú felnőtteké a 
K Ö N Y V B A R Á T O K KIS K Ö N Y V E I 

Eddig megjelent köte tek: 
Velősy Elek: Miska Szentgyörgyi Sándor: Vihar Buda felett 
Tamás István: Szabadkai diákok Tamás István: Szegedi pedellus 
Hankó Béla: Vizén és vízparton Szondy György: Testvérke Naplója 

Április közepén jelenik meg: Lambrecht Kálmán: Herman Ottó élete. 

A budavári törökvilág végnapjainak és a diadalmas ostromnak hátteréből bontakozik ki 

SZENTGYÖRGYI SÁNDOR: 

V I H A R B U D A F E L E T T 
című regénye, Horváth Jenő rajzaival. Ennek a kötetnek ajánlását vitéz József 
Ferenc kir. herceg írta, akinek őse, Lotharingiai Károly, ott harcolt Buda 
visszafoglalásánál mint a keresztény hadak vezére. A kitűnő sorozat minden 
egyes kötete a lélek táplálását szolgálja ; tisztultabb világnézetet, izzó hazafiságot 
hirdet, derűsen szórakoztat. Egy-egy kötet bolti ára 3 80 P. Az évenként négy 
kötetben megjelenő sorozat előfizetési ára 10"— P. Részletes tájékoztatót ad a 

MAGYAR KÖNYVBARÁTOK BUDAPEST 
EGYETEMI KÖNYVESBOLT, IV, KOSSUTH LAJOS-UTCA 18. SZ. 
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A MAGYARSÁG NÉPRAJZA 
H Ó M A N B Á L I N T m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter, a Magyar Történelmi 
Társulat jelenlegi és a Magyar Néprajzi 
Társaság védnöke és volt elnöke ír ja: 

M i n t történetíró, örömmel vettem tudomásul, hogy 
a magyar néptudomány eredményei a Magyarság 
Néprajzában végre napvilágot látnak, s hogy ez 
az összefoglaló munka a M agy ar Történet csat-
lakozó köteteiként jelenik meg. A tudomány jövő fej-
lődése és a nagyközönség tudományos műveltségének 
tágítása szempontjából egyaránt nagy eredményeket 
várok e műtől s kívánom, hogy a magyar lélek és a 
magyar értékek iránt érdeklődő közönség éppoly szere-
tettel fogadja, aminő megértéssel és elismeréssel fogad-
ták a Magyar Történetet. 

K O R N I S G Y U L A egyetemi professzor, 
v. államtitkár : 

•Igen megörültem a Magyarság Néprajza tervének: 
valóban szükség van arra, hogy végre szintézisünk 
legyen a felgyülemlett és sok évtized óta rendszeresen 
fel nem dolgozott magyar néptudományi anyagunkról. 
De nemcsak tudományos, hanem nemzetpolitikai szem-
pontból is rendkívül jelentősnek tartom az új vállal-
kozást: a nemzet megismerheti önmagát a magyar 
kollektív lélek tükrében, láthatja a többi nemzettel szem-
ben sajátszerű lelki tulajdonságait és ősi szellemi alkatát. 

» A M A G Y A R 

» N É P É L E T 

• B I B L I Á J A 

ÁRA 80P 
félbőrkötésben, köte* 
tenként kb. 400 oldal, 
többezer illusztráció. 
Megrendelhető rész* 
letfizetésre is. Havi 
részlet 4 P. 

IECYESPAR 

^/Crrwcj 

S Z E K F U G Y U L A egyetemi professzor, 
a Magyar Szemle szerkesztője: 

A . „hungarologiá'4-ba beletartozik a magyar történet, 
irodalom-, művészettörténet stb. mellett a magyar nép-
rajz is, mely a magyar nép szokásait, hiedelmeit és 
azokon át a magyar lelket vizsgálja. Azt hiszem, a 
hungarológiának épp a néprajz a központi tudománya, 
melyhez kell a többinek fordulnia alapelvekért és 
irányításért. 
Valóságos nemzeti és tudományos missziót tölt be az 
Egyetemi Nyomda, amikor a néprajztudomány szak-
embereit összegyűjtve, kutatásaik eredményét össze-
foglalva a nagy magyar közönség elé bocsátja. 
Még egy speciális szempontból látom nagyjelentőségű-
nek e vállalatot. Ma mindenütt, irodalomban, zené-
ben, színművészetben, öltözetben nagy az érdeklődés 
a népi iránt. Sajnos ez érdeklődés ma alig elégíthető 
ki „hamisítatlan'4, eredeti termékekkel. 
Az Egyetemi Nyomda új könyvei mindezt együtt fogják 
adni ezeknek a nagy kutatóknak tollából, — a magyar 
népiesség korszaka csak ezután kezdődhetik. 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA BUDAPEST 
VIII. KER., MÚZEUM-KORÚT 6. SZÁM (GÓLYAVÁR) 
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k^ztolrtfegjobb O R G O N A - H A R M Ó N I U M O K 
h á i - , d a l á r d á k . , i s k o l á k - és különösen t e m p l o m o k n a k . 

Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmónium=raktár 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margifehídfőtől a második utca jobbra . 

Fizetéskedvezmény. Sürgönyeim : „Harmonhörl". Telefonszám: 51-6-52, 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minis?« 
térium megbízásából és rendeletére 

az elemi iskolák 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
h i v a t a l o s rendtartási, kezelési és 
számviteli 

nyomtatványait 
!!1M' ;'!'!'l'!! -,;:::".:'!M!i 'i: ;•:! ^ : i ! | ! I 

előállítja és szállítja a 

Királyi Magyar 

B u d a p e s t VI I I , M ú z e u m = k ö r ú t 6 . S3. 

Árjegyzéket kívánatra bérmentve küldünl^. 
— 

A kisebbségi elemi népiskolai német« 
nyelvű tankönyvek 

evangélikus változatainak 
kiszolgáltatása ezentúl a 

K I R Á L Y I M A G Y A R 
EGYETEMI N Y O M D A 

kiadóhivatalában történik. 

<J\érjük 
mindazon evangélikus iskolák Igaz» 
gatóságait, amelyek közvetlen rende* 
lésre jogosultak, hogy nb. megrende« 
léseiket ezentúl a kisebbségi elemi 
népiskolai tankönyvek evang. váltó« 
zatú kiadásaira is közvetlenül a 

KIR. M A G Y . E G Y E T E M I N Y O M D A 
kiadóhivatalához szíveskedjenek be« 
küldeni, ahol a könyvet a kultusz« 
minisztérium által megállapított ár« 
kedvezménnyel szolgáltatják ki. 

Ö S S Z E S H Á T R A L É K O S E L Ő F I Z E T Ő I N K H E Z ! 
" 

Tisztelettel fe lkérjük mindazon előfizetőinket, ak ik 

1 9 3 3 júl ius lei időre i s előfizetési hátralékban vannak , 

h o g y hátralékaikat napon belül rendezni szivesked* 

j e n e k , mert mindazoknak, akik hátralékukat nem rendes 

z ik, a lap küldését kényte lenek vagyunk beszüntetni é s a 

hátralékot perrel behajtani. 
Kiadóhivatal . 

20.392. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeum=körút 6. (F : Czakó Elemér.) 
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A z I S K O L Á N K Í V Ü L I N É P M Ű V E L É S 
jellege és természete megkívánja, hogy a helyi művelődési szükségletek kielégítésén felül 
a legfontosabb országos érdekű és időszerű kérdésekről is rendszeresen és országszerte 
azonos tartalmú ismertetések és tájékoztatások adassanak. 

Ezért e sárga lapokon időhöz nem kötötten, ilyen országos érdekű és időszerű kér» 
désekhez való ismeretanyagot közlünk népművelési előadók számára. Ez ismeretanyagot az 
előadó a helyi viszonyoknak megfelelően s a hallgatóság műveltségi színvonalához mérten — 
esetleg helyi példák, adatok, kifejezések alkalmazásával — dolgozza át és szabad előadás 
formájában közölje (adja elő). 

A törvényhatósági iskolánkívüli népművelési bizottságok ez előadások megtartására 
külön is hívják fel a helyi népművelési szervek figyelmét, ha ez helyenkint netán szükséges» 
nek mutatkoznék. 

Az előadásokra nézve néhány szempontot ajánlunk az előadók szíves f igyelmébe: 
1. Ne csak szép előadásokra tö reked jünk ; előadásunk elsősorban egyszerű, könnyen 

áttekinthető és közvetlen legyen s inkább megbeszéléshez hasonlítson. 
2. Előadás közben a nagyképű tudományoskodást , tudásfitogtatást kerüljük. 

B A L E i E T ELSTEN V É D E K E Z Z ! 
— Az Országos Társadalombiztosító Intézet közleménye. — 

M inden embernek legfőbb kincse az egész-
sége, a testi épsége. Kétszeresen igaz ez a meg-
állapítás a dolgozó, kétkeze munkájából élő 
emberre, akinek rendszerint az egészsége, a 
testi épsége az egyetlen tőkéje. Ha nincs testi 
épség, különösen ma, amikor az épkézláb em-
bernek is nehéz elhelyezkedni, az életben való 
boldogulás is kétes. Minden baleset, amelynek 
a testi épség kisebb, vagy nagyobb mértékben 
áldozatul esik, veszélyezteti, vagy esetleg egé-
szen tönkre teszi az egyén és családja létét és 
jövőjét. A baleset, amely egy kenyérkereső 
életét oltja ki, legtöbbször családot dönt nyo-
morba, feleséget ós gyermeket tesz ki nélkülö-
zésnek. 

Rögös a munka útja, arca verejtékével ke-
resi meg a munkás a mindennapi kenyeret és 
eközben bizony sok veszéllyel kell megküzdenie. 

A technika fejlődésével, haladásával a baleseti 
veszély sokfelől és mindig fenyeget. Minden 
foklalkozásnak megvannak a maga veszélyei. 
Sőt egyes foglalkozásoknak még külön veszé-
lyei is vannak. A munka harcmezején sebek-
kel évről-évre visszamaradó sérültek és halot-
tak nagy száma szomorú bizonyítéka annak, 
hogy a termelő munkának nemcsak áldásai, 
hanem áldozatai is vannak. A balesetek sú-
lyos pusztítást visznek végbe nemcsak az egyén 
életében, hanem a nemzeti vagyon egyik fon-
tos tényezőjében, a munkaerőben is és ezen-
felül a baleseti kártalanítási költségek a köz-
gazdasági életnek is tetemes anyagi megter-
helést jelentenek. 

Az elmondottak igazolására néhány szám-
adatot közlünk a rendelkezésünkre álló sta-
tisztikai adatokból: 
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A Magya r Statisztikai Évkönyv 1931. évi év-
fo lyamában szereplő ada tok szerint 

az 1928/1929. költségvetési évben 712 
az 1829/1930. költségvetési évben C84 
az li 30/1931. költségvetési évben 701 

vasúti üzemi baleset tör tént . 
A halá los esetek száma itt 

az 1928/1929. költségvetési évben 241 
az 192&1930. költségvetési évben 220 
az 1930/1931. költségvetési évbeii 247 

volt. 
A megtörtént balesetek-okozta gazdasági 

veszteségekről, ha nem is teljes, de megfelelő 
képet ad az ipari baleseteknél a balesetek után 
kifizetett kár ta laní tás i költség, a mezőgazda-
ságban tör tént baleseteknél pedig az elvesztett 
munkanapok száma. 

Az Országos Társadalombiztosító Intézet 
adatai szerint a kár ta lan í tás i költségek 

az 1929. évben . . . . 7,620.410-04 P-t , 
az 1930. évben . . . . 8,317.825-72 P-t , 
az 1931. évben . . . . 8,677.190-84 P- t , 
az 1932. évben . . . . 8,999.430-45 P- t 

tettek ki. 
Az Országos Gazdasági Munkáspénztár ki-

űz 1929. évben 28.128 
az 1930. évben 24.661 
az 1931. évben 23.483 

üzemi balesetet jelentettek be az Országos Tár-
sadalombiztosító Intézetnél. Ezek közül 

i . szám. 
Rajzolta: Sós Jolán. 

az 1929. évben 219 
az 1930. évben 168 
az 1931. évben 184 

volt a rögtöni halálesetek száma. 
Az Országos Gazdasági Munkáspénztár ki-

muta tása i szerint a mezőgazdaság különböző 
ágaiban 

az 1930. évben 8.200 
az 1931. évben 8.580 
az 1932. évben 10.050 

baleset történt. Ezek közül 

az 1930. évben 161 
az 1931. évben 170 
az 1932. évben 144 

volt halálos baleset. 
A közúti forgalmi balesetek, gépkocsi és mo-

torkerékpár, va lamint mindennemű közúti já r -
mű által okozott balesetek száma 

az 1929. évben 5.955 
az 1930. évben 5.668 
az 1931. évben 5.161 

volt. 
2. szám. 

Rajzolta: Nemes László. 
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3. szám. 
Rajzolta: Gyertyányi Németh Gyula. 

mutatásai szerint -az elvesztett munkanapok 
száma 

az 1930. évben 177.750 
az 1931. évben 183.972 
az 1932. évben 205.514 

volt. 
Amint az adatokból nyilvánvaló, a balesetek 

emberben és anyagiakban súlyos veszteséget 
okoznak. A kártalanítások nagy összeget 
emésztenek fel és azoknak fedezése a terme-
lésre, az iparra és a kereskedelemre nagy ter-
het jelent. A baleseti költségeket azonban vég-
eredményben többnyire a fogyasztó téríti meg, 
mert a termelő, a gyáros, a kereskedő azok 
költségét, hacsak teheti, a fogyasztóra hárítja 
át. Tág értelmezésben tehát minden egyes meg-
történt baleset egy-egy tehertétel a fogyasztó 
számláján. 

A balesetek elhárítása tehát nemcsak szociá-
lis, hanem elsősorban és főként gazdasági 
szempontból fontos. 

Németország és Anglia voltak az első álla-
mok, amelyekben az üzemi balesetek elleni 
harcot felvették. Mindkét országban különös-
képen a nagyarányú és sokoldalú iparnak 
mind nagyobb mérvű gépesítése, gépi eszkö-
zökkel felszerelése adta meg az indítékot a 
balesetek megelőzésére, a balesetelhárítási te-

vékenységre. Amikor ugyanis a technika ha-
ladásával a nagyipar a gépeket is a szolgála-
tába állította, a kezdetleges és otromba for-
májú gépek igen sok balesetnek voltak okozói. 
A gépi balesetek voltak túlsúlyban és ez volt 
az egyik oka annak, hogy a balesetek elhárítá-
sára irányuló tevékenység először műszahi 
irányban indult meg és fejlődött ki és hosszú 
időn át, mondhatni az utolsó évtizedig, csakis 
technikai eszközökkel és módon vélték meg-
akadályozni, illetve csökkenteni a baleseti le-
hetőségeket. A másik ok a megoldás egyszerű-
ségének elgondolásában rejlett. Az elgondolás 
ugyanis az volt, hogyha a gépeken lévő bal-
esetforrásokat az azokra utólag felszerelt védő-
berendezésekkel megszüntetik, akkor a bal-
esetek lehetősége is megszűnik és így a bal-
esetek száma csökkenni fog. A balesetelhárí-
tási tevékenység tehát azzal indult meg, hogy 
a gépeket utólagosan védőberendezésekkel sze-
relték fel. 

A balesetmegelőzésnek ez a módja azonban 
nem hozta meg a várt eredményt, és pedig 
azért nem, mert nem felelt meg a gyakorlat 
követelményeinek. Ugyanis ezek az utóla-
gosan felszerelt védőberendezések nem lévén 
a góp szerves alkotórészei, a munkaadónak el-
lenszenvesek, a felszerelésükkel járó külön 
költség miatt, a munkások pedig idegen tes-
tet látva bennük, alkalomadtán eltávolították. 

4. szám. 
Rajzolta: Gebhardt Tibor. 
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5. szám. 
Rajzolta: Hollós Endre. 

a védőberendezés használata no függjön a mun-
kás tetszésétől. 

A műszaki balesetelhárítás fejlődésével kap-
csolatban meg kell említeni, hogy Dániában 
már olyan törvényes rendelkezés is van, amely 
szerint gép, vagy gépi berendezés védőkésziilék 
nélkül nem hozható forgalomba. 

A gyakorlati életben a balesetelhárítás szem-
pontja gyakran ellentétben látszik lenni a ter-
melés szempontjaival. Rendszerint az az ellen-
vetés hallható, hogy a felszerelni kívánt, vagy 
előírt védőberendezés csökkenti a termelést. 
Ez az ellenvetés esetleg fennállhat a régi be-
rendezésekre vonatkozólag, azonban a legkor-
szerűbb irányzat azt mutatja, hogy ez az el-
lentét csak látszólagos, hogy a balesetelhárítás 
elsősorban a termelést szolgálja, hogy a védő-
berendezések megfelelően alkalmazva és hasz-
nálva nemcsak, hogy nem csökkentik, hanem 
még fokozzák is a termelést, vagyis végered-
ményben a balesetelhárítás és a gazdaságos 
többtermelés, racionális termelés céljaik el-
érésében egy úton járnak. 

Felvetődik a kérdés, hogyan védekezzünk a 
balesetek ellen. 

Az idők folyamán a balesetmegelőzésnek 
világszerte különböző rendszerei fejlődtek ki. 
A különböző rendszerek ismertetése hosszadal-
mas volna, elég, ha ebből a szempontból a 
hazai viszonyokat ismertetjük. 

Ezek a körülmények váltották ki azt a gon-
dolatot, hogy a védőkészülékeket már a gépek-
kel együtt gyártsák. 

A balesetmegelőzésnek ez a módja már ered-
ményesebb volt, egyrészt a műszaki megoldás 
megfelelőbb volta, másrészt a gyakorlatban 
való jobb érvényesülés miatt. 

A technika fejlődésével természetesen lépést 
kellett tartani a szociáltechnikusnak is. Így 
jött létre a következő fejlődési mozzanat, mely 
abban állt, hogy a gép szerkesztésénél a bal-
esetelhárítási szempontot is figyelembe, vették. 

A műszaki balesetelhárítás eredményei azon-
ban még ekkor sem voltak kielégítők. Kiderült 
ugyanis, hogy a legmesszebbmenő biztosítás, 
a legjobb védőberendezés vagy készülék alkal-
mazása sem volt elégséges, mert a munkás azt 
saját kényelmére használaton kívül helyezte. 
Vagyis rájöttek arra, hogy a szociális technika 
eredményei igen gyakran bizonytalanná lesz-
nek éppen a munkások által, akiknek pedig 
legelsősorban érdekük a védőberendezések lé-
tezése. 

Ily körülmények között a szociáltechnikus-
nak a lehetőség szerint olyan szerkezeti meg-
oldásokat kellett keresni és találni, amelyek 
azon az elven alapszanak, hogy a gép védő-
készülék nélkül ne legyen használható, vagyis 

6. szám. 
Rajzolta: vitéz Pataky Ferenc és Görömbey 

Imre. 

Vizsgáld meg jói a munkaheíy« 
nerf h a í á í lóghat f e j e d ~ ' 
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Az állam törvényeket hoz. A hatóságok ren-
deleteket, szabályokat adnak ki, amelyek azon-
ban általában a munkaadókra vonatkoznak, a 
munkaadók kötelességeit írják elő. A törvé-
nyes rendelkezések általában azt írják elő, 
hogy a munkaadó köteles az üzemében mind-
azt megtenni, ami a munkás testi épsége, 
egészsége érdekében szükséges. A munkaadó 
köteles az üzemét, műhelyét úgy berendezni és 
felszerelni, hogy a baleseti veszély a leg-
kisebb legyen. 

Amint az előzőkben közölt számadatok iga-
zolják, hiába vannak törvények, rendeletek, 
óvórendszabályok, hiába a technikai lehetősé-
gek felhasználása, még mindig igen sok bal-
eset történik. 

A baleseti statisztika szerint a megtörtént 
balesetek egyharmadánál az ok a védőberen-
dezés hiánya, vagy hiányossága, egyharmadá-
nál a véletlenség, a harmadik harmadnál azon-
ban az ok a munkásban rejlik, mert az igen 
gyakran vigyázatlan, túlbuzgó, meggondolat-
lan, vagy nem ismeri a munkájával járó ve-
szélyeket. 

A statisztika tehát megmutatta, hogy hiába 
szerelik fel az üzemeket balesetelhárítási szem-
pontból a kor színvonalának megfelelően védő-
berendezésekkel és védőkésziilékekkel a leg-
messzebbmenően is, ha a munkás a baleset-

I . V I R J . T 

7. szam. 
Rajzolta : v. Pataky Ferenc és Görömbey Imre. 

8. szám. 
Rajzolta: Nemes László. 

elhárítás gondolatától nincs áthatva. Ezt a 
körülményt legelőször Amerikában ismerték 
fel. Ott indult meg először a balesetelhárítási 
tevékenységnek az az új iránya, amely ma már 
minden nagy ipari államban elterjedt. Ez az 
új irány a munkásságnak a balesetelhárításra 
való reánevelését, tanítását, oktatását, felvilá-
gosítását öleli fel. 

A felvilágosításnak, a tanításnak, az okta-
tásnak az élőszó és betű mellett igen hatékony 
eszköze a kép. A nagy nyugati államokban a 
balesetelhárítási propaganda által elért nagy 
eredmények az Országos Társadalombiztosító 
Intézetet is rábírták arra, hogy a balesetelhárí-
tási tevékenység körébe a propagandát is fel-
vegye. Munkaadók és munkások részére tar-
tott balesetelhárítási előadásokon kívül a pro-
paganda eszközéül a plakátokat is felhasznál-
ják. így a mult évben ebből a célból a baleset-
elhárítási propaganda - plakátokra nyilvános 
pályázatot hirdetett. A pályázatra igen sok 
pályamű érkezett bé. Az Intézetnek ez az újabb 
tevékenységi köre még csak a kezdetén van, 
úgyhogy ebben az évben csak 10 darab külön-
böző plakát került ki a forgalomba. Ezeket 
a szöveg között bemutatjuk. 

A jövő évben az Intézet már körülbelül 12—16 
darab újabb, különböző plakátot szándékozik 
kiadni. 

Az Intézet bizton reméli, hogy a „Baleset el-
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9 . s z á m . 

Rajzolta: Gebhardt Tibor. 

len védekezz!" jelszó, amelyet balesetelhárítási 
tevékenységének zászlajára írt, nemcsak jelszó 
marad, hanem a gondolat hazánk minden pol-
gáránál termékeny talajra talál és testet olt, 
amelynek nyomán a külföldi nagy ipari álla-
mokban elért eredmények hazánkban sem fog-
nak elmaradni és csökkenni fog azoknak a 
száma, akik meggondolatlanságuk, vigyázat-

i o . s z á m . 

Rajzolta: Hollós Endre. 

lanságnk vagy tudatlanságuk áldozatai leltek. 
Mert éppen nálunk és ma kétszeresen fontos a 
meglévő munkaerőt megtartani, hogy csonka 
hazánk ép és dolgozó polgárai ne fogyjanak, 
a szerszám ne hulljon ki kezükből, mert csak 
ép és erős munkabíró polgárok termelő mun-
kájától remélhetjük az újból való felemelke-
dést, a gazdag Nagy-Magyarországot. 

20.392. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest. 
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írta : DR. MADARÁSZ ISTVÁN. 

mint a tél sötét, dermesztő éjszakája után a rügyfakasztó tavasz fényt , erőt 
s életet varázsol a természet világába, akként a megváltás előtti kor lelki sötét-
sége s erkölcsi poshadtsága u tán a fe l támadt Istenember is világosságot, kegyelmi 
erőt és földöntúli reményt hozott a természetfölötti világba. Krisztus feltámadása 
a keresztény hitnek fáklyája , melynek égig fellobbanó fénye eloszlatta évezredek 
lelki sötétségét. Krisztus feltámadása a keresztény életnek kegyelmet fakasztó 
forrása, mely az erkölcsi romlottság pusztító miazmáit mosta le, Krisztus fel-

támadása az örökélet reménysugara, mely biztatóan világít be a földi szenvedés és a halál-
félelem éjszakájába. 

Krisztus feltámadásának e nagy fontosságát a feltámadás vértanuságig hű hirdetője, szent, 
Pál apostol emeli ki, mikor azt írja : „Ha Krisztus nem támadt fel, hiábavaló a mi tanításunk, 
hiábavaló a ti hitetele is, mert akkor még bűneitekben vagytok, sőt azok is, akik Krisztusban el-
szenderültek, elvesztek". Vagyis Krisztus feltámadása nélkül mit sem ér a hit igazsága, nincs 
kegyelmi erő, s nincs örök élet. De az apostol rögtön hozzáteszi, hogy minden kételyt szétoszlasson: 
„Ámde Krisztus feltámadt halottaiból, az elszenderültek zsengéje". (Kor. I. 15, 17, 18, 20.) 

Krisztus feltámadása dicsőség, diadal ünnepe. Három nagy eszme, három végtelen nagy 
érték diadala. 

Diadala a félreismert, megtapodott Igazságnak, diadala a megvetett, fel nem használt 
Kegyelemnek, s diadala a szenvedésben és halálban megtört Életnek. A feltámadt Krisztusra kell 
vonatkoztatni elsősorban és igazán az ő gyönyörű szavait: ,,Én vagyok az Igazság, Út és az 
Élet". Ajz ő feltámadása nélkül e szavak elfakulnak s eltűnnek, mint a szivárvány elmosódó színei. 

I. Az ember igazságra van teremtve. Ez után vágyódik öntudatának első pillanatától kezdve. 
Ezért küzd s verejtékezik, ezért kutat s tépelődik, ezért hisz és csalódik. Bármennyire is küzd és 
halad előre az emberi "kultúra és civilizáció, az emberi ész még a természet szférájában is csak 
az igazság foszlányait fedezi fel. Avagy ki tud kielégítő feleletet adni a X X . században ezekre a 
kérdésekre : Mi az anyag, mi az erő, honnan ered a mozgás, mi az élet stb. ? Du Bois Reymond 
berlini fizikus 1870-ben adta ezekre a kérdésekre e lesújtó választ: „Ignoramus et ignoramibus". 
(Nem tudjuk s nem is fogjuk megtudni.) S hatvan évvel később a motor és a rádió diadalkorában 
is csak ezt a választ ismételhetjük. 

A magasabb, metafizikai szférában pedig tanácstalanul áll az emberi ráció és sokszor elmés 
vagy cinikus válaszokat ad a kérdésözönre. Ibsen ködös lelkéből fakad a borongós válasz : „A ma 
igazsága holnap már tévedés". Pajkos cinizmussal felel Wilde Oscar: „Csak egy igazság van, az, 
hogy nincs igazság". Kérdezzük meg, hogy mit mondanak a filozófok. Schopenhauer 1872-ben 
mondja : „Az emberi bölcselet hasonló egy hétfejű vidrához, melynek mindegyik feje más-más 
beszédet mond". Grwppe német bölcselő 1905-ben ezt a szomorú, de igaz választ adja : „Az emberi 
bölcselet története a tévedések története, itt-ott felvillanó lucidum intervallumokkal". 1911-ben 
Milanóban nemzetközi bölcseleti kongresszus volt, melynek egyik résztvevője röviden így jellemzi 
annak lefolyását : „Csodálatos eruditio, mély logika, nagy olvasottság, éles megfigyelőképesség . . . 
nyilvánult meg az előadásokban ; de ami a legnagyobb volt : az a confusio volt." 

I S T i f f l l 
— H s 
folyóiratok 1 
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Ebbe a fülsiketítő bábeli zűrzavarba, ebbe a tehetetlenül vergődő szellemi káoszba 
Krisztus igazsága világít be, mely az egész embert átfogja s i rányít ja , megnyugtat ja s boldogítja, 
mely az egyszerű pór és a lángeszű tudós előtt egyaránt' világos, mely — szabadon hagyva a ter-
mészeti szféra kérdéseit — azt az életproblémát oldja meg, mely mindenki előtt a legértékesebb r 
a lélek életének problémáját . 

Ez t az Igazságot, melyről Evangéliuma számol be, hirdet te Krisztus. Ez az igazság vég-
veszélynek volt kitéve. Az Igazság hirdetője megláncolva, megvesszőzve, tövissel megkoronázva, 
látszólag tehetetlenül, vergődik Pilátus e lőt t : 

Olyan szelíd, alázatos, lemondó 
(5 az erény, igazság mártíra 
S oly büszke, ha j thata t lan , égbe rontó — 
Ez ő ! a Messiás, Isten fia ! 
Pilátus tétovázik . . . Nincs segítség ! 
Látom, hogy el fogják veszíteni, 
De érzem : kikel sírjábul ismét. 
Meghal, mert ember ; él, mert isteni. (Reviczky.) 

Igen, él az igazság, mert isteni. Isten hirdette s feltámadásával diadalra emelte. 
Hiába próbálja a szervezett harcos hitetlenség, a lagymatag hitközömbösség, avagy a gya-

korlati materializmus elnyomni, ez az Igazság örök. Hiába rombolja le a Szovjet a templomok 
ezreit, hiába gyilkolja le a hit apostolait s követőit milliószámra, hiába égeti el a szent ikonokat, 
hiába írja rá a még meghagyott templomok falára : ,,A vallás ópium a nép elbutí tására" s hiába 
énekelteti a serdületlen gyermekek ezreivel : „Nincs Isten, a vallás a papok ta lá lmánya" s hiába 
törli el a vallási ünnepeket, alapít atheista egyetemeket s múzeumokat — a hit igazsága ot t él 
mélyen az emberi lélekben s onnan ki nem irtható. S ha kiirtani próbálják, meghal a lélek, meg-
dermed a szív, megfagy az életmosoly az ajkon. Egy vidám és jókedvű orosz fiúcska, akit szülei 
és tanítói vallás nélkül neveltek, nyolcéves korában hallotta először Isten nevét. Kérdezte tanító-
jától, szüleitől, hogy kicsoda az Is ten ? Kitérő választ kapott . A fiú egyszer betévedt a templomba, 
l á t ta s hallotta, hogy a hívők ezrei fennhangon imádkoznak. Boldogan fu to t t haza s örömmel 
újságolta atyjának : „Már tudom, hogy ki az Isten ! A mi égi jó a tyánk" . Az a tya megijedt s azt 
mondta fiának : „Nem igaz, Is ten nincs, a papok meséje az". A kis fiú megrökönyödve hallotta 
ezt, s ettől a perctől kezdve az egykor vidám fiú nem mosolygott többé. A jókedv és mosoly 
megfagyott az a jkán . (Zorjanoff : Vallásellenes propaganda.) 

I I . Az ember gyarló, könnyen hajlik rosszra, de mégis minden ember erkölcsös életre van 
teremtve. 

A nálunk is ismert osztrák író, Franz Werfel írja : „Noch im schlammigsten Antlitz harret 
das Gottlicht seiner Entfal tung. Die gierigen Herzen greifen nach Kot, aber in jedem Menschen 
ist mir die Heimkunft das Heilands verheissen". Még a legiszaposabb arcon is kifejlésre vár az 
Is ten visszfénye. A mohó szív sár után nyúl, de minden emberben várható a Megváltó haza-
érkezése." 

Szomorú volt az ókori lélek vergődése, és végtelenül szomorú az most is. Milyen rú t az emberi 
lélek Isten kegyelme nélkül ! Sokkal rútabb a sárban fetrengő állatnál. Mert az állat csak azt 
műveli, ami lényege, természete, ösztöne. A bűnös ember még a természeti ösztönt is meggyalázza. 
Mily szomorú olvasni a napilapok szenzációit: A gyermek megöli édesanyját, a hitves borzalmas 
kegyetlenséggel elteszi láb alól azt, akihez az eskü szentsége fűzi, a parázna családapa állatias 
módon kivégzi bűntársá t . És a sok förtelmes családi katasztrófa, házassági elválás, házasság-
törés. Az „irodalom" és „művészet" sokszor kapzsiságból, pénzszerzésből, az ember állati ösztöneit 
ébresztgeti s neveli nagyra és bűnbe, nyomorba, testi-lelki halálba dönti lelkek millióit és a lelkek 
hekatombái fölött számlálja aranyai t . Bizony, bizony, ha a gonosz lélek emberi alakot ölthetne, 
az se végezné különbül ezt a démoni munkát. Az ember ilyenkor sokszor szégyenli, hogy ember-
nek született. Ez az önzésnek, élvezetvágynak, állati ösztönnek élő, fékezhetetlen állati lény 
volna-e a Homo sapiens, a teremtés koronája, a kul túra hordozója, ez volna-e a Homo Christianus, 
akiért Isten egyszülött fia le jöt t szenvedni s meghalni ? 

Nem s ezerszer nem ez az Ember igazi arca, igazi lelke, igazi élete. Ember harmonikus életre, 
szellemi s lelki képességeid kiművelésére, erényes életre vagy teremtve. 

Considerate la vostra semenza 
F a t t i non foste viver come brut i 
Ma par sequir la vir tude e conoscenza. 
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Gondoljatok származástokra, nem születtetek, hogy tengjetek, mint az állatok, hanem, hogy 
kövessétek az erényt és a tudást. (Dante, Inferno 118—120.) 

S ehhez a magasztos hivatáshoz szerezte a feltámadt Krisztus a kegyelmi erőt, az isteni 
segítséget. E nélkül az állati nívó alá sülyedünk, ezzel az angyali lélek magaslatára emelkedhetünk. 

Prohászka költői ihlettel mondja az ilyen lélekről: „Isten a megszentelő malaszt által nem 
liliom fehérségébe, nem az aranykalász szőkeségébe, nem a búzavirág kellemébe, hanem önmagába 
öltözteti a lelket. Isten lakik bennem, ha kegyelem állapotában vagyok, s az ő szépsége verődik 
ki rajtam ; ezt nem lehet hasonlítani semmi külsőséghez, bájhoz — ezt Kegyelemnek hívjuk." 

Tennyson angol költő sokat vitatkozott egy hitetlen barátjával Istenről, az isteni kegyelem-
ről, de nem tudta őt meggyőzni. A fárasztó vita után elvezette barátját híres rózsakertjébe. 
A vendég elragadtatással szemlélgette a gyönyörű virágtengert, majd így kiáltott fel : „Honnan 
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ez^a báj, színharmónia és elragadó illat ?" Tennyson a napra mutatott, mint rózsáinak éltető 
elemére, majd hozzáfűzte : ,,Ami az én rózsáimnak a nap fénye s melege, ugyanaz lelkemnek 
Isten kegyelme". 

Ez a kegyelem, az emberi lélek éltető, melegítő, buzdító, vigasztaló napja a feltámadt Krisztus 
ajándéka az emberi nem részére. 

III. Az ember végül földi s örök boldogságra van teremtve, pedig szenvedés, halálborzalom 
környezi a földön. 

A szenvedés közös emberi sors. 
Az ókorban a villámokat szóró Zeusz, Nióbe hat gyermekét lenyilazó Apollo, az emberi 

áldozatot követelő Baal és Moloch s a többi irigy, parázna, gyilkos s gonosz démon kétségbeejtő 
világában ugyan hová, kihez menekülhetett a szenvedő lélek ? Legtöbbször csak a filozófok által 
ajánlott önkéntes halál karjaiba. 

Mióta feltűnt a kereszt a Golgotán, s a fájdalmas Anya a kereszt tövében, azóta az emberi 
szenvedés érthető s elviselhető lett. De ha csak a Golgota véres és sötét árnyéka vetődne az emberi 
szenvedés keresztútjára, még mindig tanácstalanul állanánk a szenvedés problémája előtt. De a 
Golgota sötét drámáját követi a húsvétvasárnapi hajnal örömhíre : Krisztus legyőzte a szenve-
dést, legyőzte a keresztet s legyőzte a halált. 
!J|i Az ókori ember szimbóluma volt Prometheusz, aki Kaukázus sziklájához láncolva, tehetet-
lenül vergődött. Nappal tikkasztó hőség, éjjel dermesztő hideg kínozta, s naponkint meglátogatta 
egy saskeselyű, hogy máját tépdesve marcangolja. Az oxfordi képtárban láttam ennek a görög 
hitregének keresztény megoldását. Prometheusz mellett megjelenik a feltámadt Krisztus, leoldja 
kötelékeit, magához öleli. Mikor a saskeselyű ezt látja, vijjogva eltávozik. A feltámadt Krisztus 
az, aki a szenvedő ember kötelékeit feloldja, aki a szenvedő lelket magához öleli, s aki a szenvedés, 
bűntudat marcangoló keselyűmadarát elkergeti. 

Krisztus feltámadása végül megoldja azt a problémát, hogy mi lesz a halál után. Szent Pál 
apostol hirdeti: „Amint Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyájan életre 
fognak kelni." (Kor. I. 15, 22.) Tehát van feltámadás, van viszontlátás, van örökélet, van örök 
boldogság ! Ez az emberi élet végcélja. E végcél ismerete, szem előtt tartása megoldja az élet 
összes kínos problémáit. Ez megnyitja szemünket s nem mondjuk : „Ignoramus et ignorabimus", 
hanem mindazt, amire lelkünk választ kér, megismerjük. Tudjuk, hogy miért születtünk, miért 
küzdünk, miért verejtékezünk és szenvedünk, hová készülődünk ; tudjuk, hogy gyarló emberek 
vagyunk, de nem vagyunk állati sorban tengődő nyomorult lények, hanem Isten képmásai, Isten 
fiai, örök igazságok birtokosai, végtelen kegyelmek hordozói, az örökélet örökösei. Ez a tudat 
megaranyozza örömeimet, megédesíti sikereimet, megkönnyíti keresztemet, megenyhíti csaló-
dásomat, felszárítja könnyeimet, nemessé teszi fáradságomat s tartalmat ad egész életemnek. 

Ki Ura vagy az örökkévalóknak, 
Feléd hullámzik minden életcsónak. 
Reám borul a végtelen ködfátyol, 
Porszem vagyok, mely benne kavarog. 

'Miket az élet számomra kiácsol, 
Az évek apró forgácsdarabok, 
S mértékei az elmúló időnek, 
Egyre gyorsabban már halomra nőnek. 

De egyszer majd fáradttá lesz az élet, 
És jön egy nap, mely sohasem ér véget. 
Nem várok többé éjszakát, sem holdat, 
Megáll az idő mozdulatlanul, 
És földi létem öröklétbe olvad, 
Mint feldobott kő, újra visszahull, 
Csillaggal hímzett függönyök szétválnak 
S mint nap aranylik az örök vasárnap. 

(Szuhai sz. Antal: És jön egy nap.) 

Ezért énekli a hívők serege a húsvéti feltámadási körmenet alatt : 

Feltámadt Krisztus e napon Alleluja ! 
Hála legyen az Istennek, Alleluja. 
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I Ó R A F E R E X f J M I H T I F . I 1 J S Á G I Í R Ó . * 
írta : DROZDY GYULA. 

Szeretném egyszer együttlátni a mi ifjúsági 
irodalmunkat. Még pedig nemcsak az elejét, a 
javát, hanem mind, valamennyit. Azokat, ame-
lyeket íróink, esztétikusaink, pedagógusaink, 
hivatalos és nem-hivatalos irodalmi köreink 
jóknak, értékeseknek s azokat, amelyeket érték-
teleneknek. elvetnivalóknak tartanak. Ügy gon-
dolom, hogy ez a gyűjtemény jó néhány terem 
polcát töltené meg. még pedig a padlótól a meny-
nyezetig. S ha ezek a könyvek nem vadonatújak, 
hanem olyanok lennének, amelyeket az ifjúság 
kezéből, fiókjából, könyvespolcáról szedünk össze, 
már a külső köntösükről is könnyen s csalha-
tatlanul következtethetnénk arra, hogy mit ol-
vas szívesen a mi ifjúságunk. Sajnos, a kopott, 
használt, elnyűtt példányok többsége minden-
esetre azokból kerülne ki, amelyek a nyomtatott 
írásoknak abból a sötét erdejéből valók, ahon-
nan a Sherlock Holmesek, Lupin Arzének és 
társaik leselkednek az ifjúság felé. 

Kétségtelen azonban, hogy ezek mellett talál-
nánk kopott, sokat használt példányokat az ér-
téket jelentő ifjúsági irodalom termékeiből is 
s ezek között legelső helyen állnának Móra Fe-
renc ifjúsági könyvei: a Kincskereső kisköd-
mön, a Mindenki Jánoskája, a Csilicsali Csala-
vári Csalavér, a Rab ember fiai, a Filkó meg én, 
mint önálló kötetek, s az Én Újságom hasábjain 
Az öreg diófák alatt, Falun, városon és a Csili-
csali Csalavári Csalavér című kötetnek második 
réeze, amelyek eddig könyvalakban még nem 
jelentek meg. 

Ezekből a kopott, elnyűtt könyvekből láthat-
nánk meg leginkább, hogy Móra Ferenc meny-
nyire iférkőzött hozzá az ifjúság szívéhez, lelké-
hez. S ha elképzeljük azt, hogy ifjúsági irodal-
munkban micsoda tátongó s pótolhatatlan ür 
keletkezne, ha ezeket a könyveket valami 
láthatatlan kéz onnan kiemelné, akkor érezhet-
nénk csak igazán át Móra Ferencnek az ifjú-
sági irodalomban való nagyságát, jelentőségét. 
S most, mikor tudjuk, hogy ezek az örökbecsű 
s nagy nemzeti értéket jelentő kincsek már nem 
szaporodhatnak, gyarapodhatnak, mert alkotó-
juk már leírta az utolsó nagy pontot is, most 
érezhetjük csak igazán veszteségünket, végtelen 
fájdalmunkat, bánatunkat. 

Vegyük sorra Móra Ferenc ifjúsági könyveit 
s lépjünk be azok bűbájos mesevilágába. Tekint-
sünk ott széjjel, vizsgálgassuk meséjüket, azok 
alakjait s ezeknek az írásoknak mindazokat a 
jellemző tulajdonságait, amelyek Móra Ferenc 
ifjúsági könyveinek megbecsülhetetlen értékét 
jelentik. A komolykodó, pápaszemes tudósarcot 
nem szívesen látják ezek az írások. Inkább me-
legen érző szívet s minden nemesebb érzelemre 
reagáló, őszinte gyermeki lelket kívánnak. Olyan 

* Az Országos Gárdonyi-Társaság Móra Ferenc emlék 
ünnepén tartot t felolvasás. 

' jóságosan természeteset, mint alkotójuké volt. 
Nézzük először a Kincskereső kisködmönt, if-

júsági irodalmunknak ezt a megbecsülhetetlen 
gyöngyszemét. 

..Hol volt, liól nem volt"-tal kezdődik, mint a 
mese szokott, pedig ennek a könyvnek fele se 
mese. Habár az író könyvében egyetlen szóval 
sem említi, a meseszövésben még is világosan 
kibontakozik előttünk az események helye is, 
meg a bennük szereplők személye is. A gémes-
kutas vásártér, a kiszolgált, düledező szélmalom-
ház, a csőszkunyhós, madárdalos tanyavilág, a 
korhadt fakeresztes temető, mi lenne más, mint 
a költő szülőföldje: Kiskúnfélegyháza. Az öreg 
remekes szűcsmester, az író édesapja, az a jósá-
gos kenyérsütőasszony, az édesanyja, a kincs-
kereső kisködmönnek hol boldog, hol meg bol-
dogtalan tulajdonosa pedig: a kis Móra Ferenc. 
Élhetett, s valószínű, hogy élt is a bűbájos Küs-
mödi. Bordács, az önző s a gyermeket meg nem 
értő keresztapa, a jószívű varróleány, a nevelő-
anya, meg a többi szereplő, akiket Móra mesé-
jébe belesző. Ezek mind-mind valóságok, de kü-
lönösen valóság az a végtelen s ragaszkodó sze-
retet, amit a kincskereső kisködmön tulajdonosa 
szülei iránt érez s amivel őt azok körülveszik. 
És valóság az a sok-sok mélységes érzés, ame-
lyeket Móra oly híven rajzol bele szereplői szí-
vébe, lelkébe s amelyek az elbeszélésben levő 
cselekvéseket irányítják, szabályozzák. És való-
ság az a tisztes, őszinte gondolkozás, az a ter-
mészetes s gyermekiesen üde humor, mely en-
nek a könyvnek minden során végigvonul. S ha 
mindez valóság, mi akkor benne a képzelet al-
kotása? Az, aminek minden regényes elbeszé-
lésben meg kell lennie? Ez is van benne, még 
pedig bőven. Az a sok-sok kedves és vonzó ese-
mény, amelyet a kincskereső kisködmön s 
benne a gazdája átél, amin keresztülmegy. 
S ezeket a képzeleti elemeket, gyönyörűsége-
sen szövögeti Móra a mesébe s mindenütt any-
nyira hozzásimítja a valósághoz, hogy azok szé-
pen összeolvadva, az olvasó elé a lehető leg-
tisztább, legideálisabb életet varázsolják. S eb-
ben rejlik a Kincskereső kisködmönnek meg-
becsülhetetlen nevelőértéke, amit az ifjúság szá-
mára írt könyvekben mindig keresnünk kell. 

Végtelenül finom s nevelési szempontból örök-
értékű hatások érik ebből a könyvből a gyer-
mek lelkét s észrevétlenül alakítgatják, formál-
gatják érzését, gondolkozását, életfelfogását 
olyan lehelletszerű finommá, amilyen Móra Fe-
renc lelke volt. A gyermeknek a szülők, s a szü-
lőknek a gyermek iránti végtelen szeretetét, az 
embertársak megbecsülését, minden jónak, szép-
nek s emberileg nemesnek a keresését s az élet-
nek sok-sok szépségét érzi át ebből a könyvből 
;i gyermek s mindez mélységes élménnyé alakul 
át lelkében azért, hogy gondolkozásának, érzé-
sének és cselekedeteinek irányító rúgója legyen. 
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Bátran mondhatjuk, hogy ifjúsági irodal-
munkban nincs olyan könyv, amely ennél szeb-
ben, jobban, lélektanilag és pedagógiailag töké-
letesebben értékesítené a nevelői hatásokat, 
mint Móra Ferenc ebben a könyvében. 

Az elbeszélés alapgondolata: a lelkiismeret 

és eniberszeretetét állítja munkába s ezen át a 
szépet, a jót, a nemeset mindig győzelemre 
segíti. Kétségtelen, hogy az, aki ezt a könyvet 
végigolvassa, belelát az emberi gonoszságok 
rejtekébe, a furfangos, az egyéni érdekekért 
mindenre képes cselszövényekbe. És megveti 

figyelmeztető szava, ami abban nyilvánul, hogy 
ha a kincskereső kisködmön gazdája valami 
rosszat gondol vagy cselekszik, a kisködmön-
ből vagy valami figyelmeztető, láthatatlan kéz 
nyúl ki, vagy pedig szorítja a torkát, a testét 
s ha jót tesz, érzi, hogy a kisködmön meg van 
elégedve s jóleső érzés hatja át a ködmön gaz-
dájának lelkét. Ez hasonló Hugo Victor Lelki-
ismeret című költeményének alapgondolatához. 
Ott Káint bújdosása úttalan-utain a Jehova 
szeme, itt pedig a főszereplőt a kisködmön kí-
séri s ez kéri tőle számon gondolatait, cseleke-
deteit. 

A sors úgy intézte, hogy Móra Ferenc, aki-
nek lelke oly sokat csatangolt a múltban s aki 
a felnőttek számára több történelmi elbeszélést 
írt, az ifjúság számára csupán egy nagyobb 
történelmi elbeszélést írhatott, még pedig a Rab 
ember fiai-1. Ebben a kötetben Móra Ferenc a 
törököktől állandóan sarcolt és sanyargatott 
Apafii Mihály erdélyi fejedelem udvarába ve-
zeti az ifjú olvasót, ahol bemutatja neki az el-
beszélés hőseit, a két Szitári-gyereket: Ádámot 
és Tamást, a két ideális lelkületű apródol s 
édesapjukat, a hős Szitári Kristófot. Móra ezek-
nek balszerencséjét, küzdelmes életét szövi gyö-
nyörűséges mesébe. Elbeszélés közben elénk va-
rázsolja az akkori török-világnak a magyarság-
gal szemben alkalmazott minden ravaszságát, 
csalfaságát s a magyarságnak azt az élet-halál-
harcát, amellyel az fajának, nemzetének fenn-
maradásához ragaszkodott. 

Habár az író az elbeszélésben szereplő törö-
kök gondolkozását, tetteit és cselekedeteit ellen-
szenvesen állítja az olvasó elé, azt mégsem fo-
kozza gyűlöletig. Ezt azzal éri el, hogy a török 
ravaszságai ellen a magyar szereplők eszét, 
leleményességét, Isten-, haza-, szülő-, testvér-, 

azokat, elfordul tőlük, bukásukat várja, kívánja 
s örül, hogy a jóság, az igazság a sok-sok vesze-
delem között is győzedelmeskedik. Ennek a 
könyvnek, amellett, hogy a gyermekekkel tör-
ténelmünknek egyik szomorú korszakát a kép-
zelet hímes szárnyain bejáratja, főleg ebben rej-
lik a pedagógiai értéke. 

De a történelmi levegő mellett jellemzik ezt 
a könyvet azok a színes s a gyermek képzele-
téhez s lelki berendezettségéhez szabott táj- és 
cselekményleírások is, amelyeknél szebbekre, 
tökéletesebbekre aligha akadunk ifjúsági iro-
dalmunkban. 

S ha sírni s kacagni is akarunk, olvassuk el 
a Mindenki Jánoskáját, i fjúsági irodalmunk-
nak ezt a jóízű, ártatlan humorba s búba, bá-
natba egyaránt vezetgető remekét. Ebben a 
könyvében Móra Ferenc az életnek derültebb s 
komolyabb, fájdalmasabb oldalait is bemutatja 
az ifjúságnak. Az elbeszélésben olyan esemé-
nyeket sző mesébe, amelyek élménnyé alakulva 
a gyermek lelkében, napsugarasabban, derül-
tebben, szebben mutatják be az életnek még azt 
az oldalát is, amelybe mélységes fájdalom ve-
gyül. Megérzi belőle a gyermek, hogy Posztó-
szél Antal, a két falu koldusa, Vera leányával, 
az ő fogadott fiával, a Mindenki Jánoskájával, 
a Madzag nevű kutyájával, a madárfogó macs-
kájával s Fütyü cigány az ő nincstelenségével 
abban a faluvégi, mocsárparti putriban is meg-
elégedettebb, boldogabb, mint Thurán Benedek 
két határával, bánattal teli kastélypalotájával. 

Érdekes, hogy habár ebben az elbeszélésben 
is vannak emberi indulatok, szenvedélyek, bot-
lások, rossz ember egyetlen-egy sincs, mert az 
eseményeket úgy intézi az író, hogy a végén 
minden szereplő megtalálja a szívét. Itt még 
a szereplő állatok is jók, tökéletesek, vidámak 
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•6 az emberek érzéséhez és gondolkozásához si-
mulok. A jó, a nemes itt is elnyeri jutalmát, 
mert az olvasó azzal az érzéssel teheti le a 
könyvet, hogy mindenki megelégedett és boldog 
lett, még azok is, akik sokat, nagyon sokat szen-
vedtek. ' 

Azok a hatások, amelyek ebből a könyvből a 
^gyermek lelkét érik, mind-mind alkalmasak a 
kedély nemesítésére, az érzelmek finomítására, 
a gondolkozás és ítélőképesség fejlesztésére s 
ezzel az értelem csiszolására. 

Ha ennek a könyvnek helyét keressük az ifjú-
sági irodalomban, akkor azt egyformán el-
helyezhetnénk a kedélyképző és erkölcsnemesítő 
csoportba, ahol az közvetlen, friss, utolérhetet-
len Móra-stílusával s a belőle kisugárzó nemes 
életfelfogással, azoknak is a legelejére kerülne. 

A Filkó meg én című elbeszélés tárgyát Móra 
Ferenc a világháborúból vette. Az olvasót vé-
gigvezeti a háború kitörésén, a galíciai meg a 
kárpáti harcokon. Az elbeszélés hőse egy Filkó 
nevű kutya, meg Simon, a hajdúsági tanító-
árva, aki a háború kitörésekor nagybátyjához, 
egy határszéli vasúti bakterhez keriil kegyelem-
kenyérre, innen meg Filkóval együtt a háború 
fergetegébe. 

Az elbeszélésben Móra nem a háború borzal-
mait, hanem annak inkább derűs eseteit, han-
gulatképeit állítja az ifjú olvasó elé, még pedig 
nyugodt, lelkesítő, istenfélelmet, imádságot és 
mélységes hazaszeretetet egybeolvasztó alakban. 

Kétségtelen, hogy az ifjú olvasó, Simonnak, 
a tíz egynéhány éves gyermek-tizedesnek hely-
zetébe könnyen beleéli magát s képzeletben 
együtt csatangolják végig a harcteret s tesznek 
megbecsülhetetlen szolgálatot az ezrednek, a 
hazának. 

A háborús eseményekbe mesteri tollal szövi 
bele Móra a hősi tetteiért kitüntetett hadikutyá-
nak!, Filkónak, a harctéri macskának, a szelí-
dített varjúnak, meg a többi állatnak a kato-
nákhoz, a háborús élethez való alkalmazkodását. 

A könyvből megismeri a gyermek a magyar 
katonák vitézségét, hősiességét, kitartását, a 

tékekben, sajnos, szegényes. Szerencse, hogy 
Móra Ferenc megajándékozott bennünket ezzel 
a könyvével, mely ezirányú irodalmunknak 
kétségtelenül legértékesebb alkotása. 

Az angolok Rudyard Kipling könyveit egy 
darab nemzeti dicsőségnek tartják s tízmillió 
gyermekkel olvastatják nagy szeretettel. Mi 
teszi ezeket a könyveket ennyire vonzóvá?. . . 
A Dzsungel lakói s azoknak titokzatos élete. Az 
érző; a gondolkozó, a beszélő, az életért küzdő 
állattársadalom, amellyel az író az őserdőt be-
népesíti. Azt mondják, hogy az ilyen állat-
mesékben az angolok utolérhetetlenek. S ebben 
van is valami igazság, mert hiszen a legrégibb 
germán állatmesék is angolszászoktól valók, 
ami az ő természetérzésük poétikus hatásainak 
természetes következménye. 

Az állattörténetek, az állatelbeszélések a mi 
ifjúsági irodalmunkban sem újak. A Mackó-
úrfiak, a Dörmögő Dömötörök már nálunk is 
éppen úgy az ifjúság szívéhez férkőztek, mint 
Rudyard Kipling Moglija az angol gyermek 
szívéhez. Ilyen a rókanemzetségből származó 
Csilicsali Csalavári Csalavér története is, mely-
nek ravaszságait, kópéságait, az életért való 
küzdelmeit Móra Ferenc olyan élénken s von-
zóan írja meg, hogy az semmivel sem marad a 
hasonló irányú angol irodalmi alkotások mö-
gött. Habár ez a könyv 4—6 éves gyermekek 
számára készült, a bohókás állattörténeteket 
mégis örömmel olvassák a nagyobb gyermekek, 
sőt a felnőttek is szívesen csatangolnak ebben 
a színes, játékos képzeletvilágban, ahol a lélek 
csak pihenést, üdülést talál. 

Ebben a könyvben bizony sok bűnt követ el 
az a ravazdi Csilicsali Csalavári Csalavér. 
A művészies, finom megérzéssel írt elbeszélés-
ben azonban ezek a bűnök úgy Vannak feldol-
gozva, hogy a gyermekek nem veszik tragiku-
san a darázs, a veréb, a csiga, a varjú meg a 
többi állat kimúlását, amelyek a róka ravasz-
ságának köszönhetik nem is nagyon szomorú 
végzetüket. Az ilyen furfangos esetek átélésé-
nek. a képzelet játékán kívül, abban rejlik a 

Móra Ferenc „Apám" című vers 

hazáért való tűrését, szenvedését s ha kell, éle-
tének feláldozását. A kedélyképzés és a képze-
letnevelés mellett tehát pedagógiai értéke abban 
rejlik, hogy mindez hozzájárul a hazaszeretet 
érzelmének fejlesztéséhez, mélyítéséhez. 

Hazai háborús gyermekirodalmunk igazi ér-

k illusztrációja a Betűországban. 

f 
pedagógiai értékük, hogy a gyermeket gondol-
kozásra, a helyzetek megítélésére késztetik s 
ezzel értelmét fejlesztik. A komikumot Csalavér 
meg a többi szereplő állat cselszövényeiből meg-
érzi a gyermek, s ez a megérzés hozzájárul ke-
délyéletének fejlesztéséhez. A természet megsze-



172 N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS N É P M Ű V E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó 67. eVFi. 

rettetésén kívül igazi állat jellemek és jellem te-
lenségek rajzolódnak ebből a könyvből a gyer-
mek lelkébe, amelyek nevelőleg hatnak erkölcsi 
felfogásának kialakulására. 

Hála érte a Gondviselésnek, Móra Ferenc írá-
sai bevonultak tankönyvirodalmunkba is s azok-
nak igazi kincsei lettek. Úgyszólván minden ol-
vasókönyvben találunk tőle prózai olvasmányo-
kat és költeményeket, de legtöbbet mégis a 
Betűország virágos kertjének mind az öt köte-
tében azért, mert ennek az olvasókönyvsorozat-
nak maga is egyik szerkesztője volt. Ennek a 
könyvsorozatnak hálás kis olvasói, az egyik 
budapesti iskola tanulói, „Móra bácsinak, a 
Betűország hűséges olvasói"-felírattal koszorút 
küldtek a ravatalára, melynek jelentőségét, ne-
velőértékét ezen a helyen felesleges volna fejte-
getnem. 

Móra Ferenc mélységes családi érzelmeit jel-
lemzi, hogy Sétálni megy Panka, Panka imád-
kozik című versikéket, amelyek az ő kislányá-
ról szólnak, legelőször kötötte abba a csokorba, 
amit irodalmi műveiből ebben a könyvsoro-
zatba elhelyezett. Ezekben az olvasókönyvekben 
közölt humán- és reáltárgyú olvasmányai, vala-
mint költeményei, nemcsak tankönyv, hanem 
ifjúsági irodalmunknak is örökértékű remekei. 
Az a természetes és közvetlen hang, amelyen 
ezeken az olvasmányokon és költeményeken át 
a gyermekhez szól, s azok a gondolatok, isme-
retek és érzelmek, amelyeket ezekben nyújt, 
nemcsak szerkezetileg, nyelvileg tökéletesek, ha-
nem pedagógiai szempontból is utolérhetetlenül 
értékesek. Ennek a nyitja pedig Móra Ferenc-
nek egyéniségéből is felénk áradó gyermekies 
meleg szívében s természetességében is végtele-
nül finom gondolkozásában rejlik. Ez az, ami 
őt gyermek- és i fjúsági irodalmunkban is a leg-
első sorba állítja. 

Humántárgyú olvasmányaiban főleg a szülők-
nek a gyermekek iránt való szeretetét, a gyer-
mek szülőszeretetét, meg a szülőföld, a haza sze-
retetét szövögeti lehelletszerű finom kedélyes-
séggel, vagy egyszerű, de szívhezszóló termé-
szetes komolysággal hímes mesébe, vonzó el-
beszélésbe. A reális ismereteket a néprajz, a 
földrajz, a természetrajz és a technika világá-
ból veszi, még pedig olyan eredeti és értékes 
felfogásban, amilyen eddig még nem volt tan-

könyvirodalmunkban. Ezeknek a reáltárgyú ol-
vasmányoknak jellemző vonása, hogy velük 
nemcsak tanít, hanem nevel is úgy, hogy át- meg 
átszövögeti érzelmi vonatkozásokkal. Így nem-
csak megismerteti azt, amit akar, hanem közben 
meg is szeretteti s így együttesen kapcsolja azt 
a gyermek értelmi és érzelmi világához. Éles 
pedagógiai szemmel látja meg a nevelői értéke-
ket s ezekkel kíván hatni lelkére. Inkább pozi-
tívumokkal dolgozik s ha itt-ott negatívumot 
állít a gyermek elé, azt úgy alakítgatja, formál-
gatja, hogy a gyermek azt csakhamar meg-
érezze s maga jöjjön rá a jóra, a szépre, a ne-
mesre, az igazi értékre. Ha ezeket a tanköny-
vekben helyet foglaló írásokat vizsgálgatjuk, 
kibontakozik előttünk Mórának, mint írónak 
nagy pedagógiai értéke, amellyel egyaránt hat 
az olvasó gyermekre s a tanítóra. 

Ha Móra írásainak nyelvezetét, stílusát vizs-
gáljuk, nem elégedhetünk meg azzal, hogy 
egyéni, hogy tömör, hogy közvetlen, hogy vilá-
gos és magyaros, hanem ha igazán meg akar-
juk ismerni, akkor szavainak, mondatainak ki-
fejezőerejét kell keresnünk. Azt, hogy miféle 
gondolatokat és érzelmeket rejt el a szavak, a 
mondatok, a sorok között, amelyek az olvasó 
lelkében betűk nélkül is megjelennek. Az írás 
művészetének ez á lényeges kelléke végigvonul 
Móra valamennyi írásán. Kifejezőereje nem-
csak a leírt szavaiban, mondataiban van, ha-
nem abban is, hogy egész képzetsorok kapcso-
lására készteti az olvasót. Lássunk legalább egy 
példát! Azt írja, hogy: „A szépen szóló körte-
muzsikát valami játékáruló tót embertől kap-
tam, amiért telemerítettem a fakupáját a vásár-
kút vödréből." A képzetek kapcsolódása nyo-
mán, a betűkkel leírt szavakon kívül mennyi 
mindent tud meg az olvasó ebből az egyetlen 
mondatból! Megtudja, hogy az a muzsika olyan 
alakú volt. mint a körte. Megtudja, hogy épper. 
vásár lehetett s a játékáruló tót nem mozdul-
hatott el a játékkal megrakott ponyvája mellől, 
azért kérte meg a gyermeket, hogy hozzon neki 
a kútról vizet. Megtudjuk, hogy nem nyomó-
szívó, hanem gémes- vagy kerekeskút volt azon 
a vásártéren, mert csak annak van vödre. Meg-
tudjuk, hogy a tót magával hordta a fakupáját 
is, mert csak úgy történhetett az, hogy fakupá-
ban hozatta a vizet. 

Lám, egyetlen mondatban, kevés szóval ki-
fejezve mennyi, de mennyi tartalom! Bármely 
mondatát elolvassuk s annak tartalmát átgon-
doljuk, a kifejező erőnek ilyen tökéletességét 
találjuk. S ez az írói művészet, főleg az ifjúsági 
irodalomnak elengedhetetlen kelléke, mert a 
gyermekeket olvasás közben elképzelésre s en-
nek alapján képzetkapcsolásra szoktatja. Ha az 
irodalmi műben olvasás közben mindent készen 
kap a gyermek, akkor éppen csak elképzel, de 
a maga lelkéből nem ad hozzá semmit. Pedig 
éppen az a fontos, hogy a szavak, a sorok, csak 
megindítói legyenek annak a világos gondolat-
folyamatnak. amit az író az olvasóval el akar 
képzeltetni. Ehhez kell az az isteni adomány, 
ami az írót alkotó művésszé, Móra Ferenocé 
teszi. 
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Hatalmas értéket jelent Móra Ferenc ifjú-
sági műveinek az a tulajdonsága, hogy ezek 
nem népieskedők, hanem természetesen népie-
sek, magyarosak. Még pedig nemcsak a mon-
datok szerkezetében, alakjában, hanem azok-
nak szavaiban is, amelyeket két csoportba oszt-
hatunk. Az egyikbe azok a szavak tartoznak, 
amelyeket az író maga alkot azért, mert azokra 
gondolatainak hű kifejezéséhez szüksége van, 
a másikba pedig azok, amelyeket a nép nyelvé-
ből készen vesz át. Mind a két csoport nagy-
nagy érték. Az egyik azért, mert a fogalmakat 
híven kifejező szavak hasonló alkotására in-
dítja a gyermekeket, a másik pedig azért, 
mert ä magyar gyermek szókincsét magyaros 
szavakkal gyarapítja, még pedig olyanokkal, 
amelyek nyelvünkből már-már kiveszőben van-
nak. Ezeknek megőrzése főleg az ifjúsági írók 
feladata. Ennek a nemzeti feladatnak Móra a 
lehető legtökéletesebb mértékben tesz eleget. 

A találó és szép kifejezések használata Móra 
Ferenc ifjúsági iratainak olyan erőssége, ami-

lyennel, bátran mondhatjuk, hogy egyetlen if-
júsági írónk sem dicsekedhetik. Ilyen találó, 
szép, magyaros és irodalmi kifejezések például 
ezek: mikor már bekönyökölt az este az abla-
kon ... úgy libegtek azok az alkonyat barnasá-
gában, mint haldokló pillék... lábujjhegyre pi-
piskedve akartam testvérkém kezébe lopni a 
muzsikát... 

S ki tudná mindazokat a megbecsülhetetlen 
értékeket felsorolni, amelyeket Móra Ferenc 
ifjúsági irataiban reánk hagyott! Drága ék-
kövei ezek ifjúsági irodalmunknak pedagógiai 
meg irodalmi szempontból is. Éppen csak az 
fájdalmas, hogy: kevés. Pedig ezekből sok, na-
gyon sok kellene. S ha erre gondolunk, csak 
akkor érezhetjük át azt a pótolhatatlan vesz-
teséget, ami bennünket pedagógusokat ért 
Móra Ferenc halálával. 

Ö elment, de a szíve, a lelke itt maradt írá-
saiban s itt él közöttünk s itt fog élni i f jú és 
felnőtt szívében egyaránt. 

Legyen áldott emléke! 

A KÜLTŰRA VÁLSÁGA 
— K O R N I S G Y U L A Ű J K Ö N Y V E . — 

A. kultúra, mint szó és sokrétű fogalom, ko-
runknak uralkodó csillagzata. Válságát világ-
szerte megállapítják és hirdetik, lehanyatlását, 
sőt pusztulását egyesek megjósolják. Ám ha 
alaposabban vizsgáljuk az emberiség történe-
tét, azt látjuk, hogy a kultúrának egyik vagy 
másik faja: az anyagi, szellemi vagy lelki (er-
kölcsi), felváltva mindenkor homloktérben állt, 
mert a kultúrában ösztönösen ütközik ki mind-
az, ami az embert, az emberiséget előbbre viszi, 
tökéletesíti, nemesíti; mindaz, ami a jobb ér-
zésű embereknek kielégülést szerez, szóval: az 
ember rendeltetése. 

De jöjjünk mindenekelőtt tisztába a kultúra 
fogalmával. A szó a latin eultura-ból szárma-
zik ós a következő jelentéseket foglalja magá-
ban: 1. művelődés (közművelődés), műveltség, 
2. művelés, tenyésztés, termelés, 3. növényzet. 
Komis Gyula szerint e szó három fogalmi je-
lentést takar: 1. jelenti az értékeknek, eszmé-
nyeknek, az igaznak, szépnek, jónak és isteni-
nek rendszerét, 2. ezen értékek megvalósítására 
irányuló tevékenységet: tudományos gondolko-
dást, művészi alkotómunkát, erkölcsi cselek-
vést, vallásos kultuszt, jogalkotást stb., 3. e te-
vékenység történeti eredményét: egy-egy kor 
tudományát, művészi alkotásait, erkölcsét, jo-
gát, vallását, technikáját, államrendjét stb. Egy 
másik helyen közölt mélyenszántó tanulmá-
nyában1 ugyancsak Kornis ezeket írja: A eul-
tur a szó eredetileg a föld művelését, ápolását, 
a természet megnemesítését jelenti. Később a 
rómaiak, először Cicero, már cultura animi-TŐl 
szólnak, a lélek ápolásáról, műveléséről, bizo-

nyos célok szerint való formálásáról, nevelésé-
ről. Ahogy a mívelt föld a vadon nőtt termé-
szettel szemben felsőbbrendű, nagyobb értéket 
képvisel, akkép a kiművelt, megfinomodott, az 
ösztönök vad gazától megtisztított lélek is 
magasabbrendű életet jelent. A léleknek ez a 
megnemesítése azonban csak úgy lehetséges, ha 
a művelő előtt valamely minta, cél, mint érték 
lebeg. A kultúra tehát kezdettől fogva érték-
fogalom: az ember a maga értékelése alapján 
fölébe emelkedik a puszta természetnek. Ennek 
az értékfogalomnak hármas jelentése van (lásd 
fent). 

Ezen bevezető elméleti megalapozás után rá-
térhetünk az előttünk fekvő munka3 ismerte-
tésére és nyomban megállapíthatjuk, hogy a 
kultúra imént kifejtett átfogó fogalmának ná-
lunk leghivatottabb képviselője maga a szerző. 
Az ő egyetemesen kiszélesült szellemi világ-
nézetében a kultúra mindennek kezdete és 
vége: ez tudományos működésének és közéleti 
tevékenységének középpontja, amely szüntelen 
megtermékenyíti elméjét, gazdagítja olvasói-
nak, hallgatóinak szellemi kincseit. Ide futnak 
össze a különböző teriileteken megnyilatkozó 
ténykedései, hogy azután hatalmas és egységes 
kultúrkoncepcióban bontakozzanak ki. Ezt a 
kultúréroszt szemléltetik vissza-visszatérőleg 
sorozatos munkáinak puszta címei is: Kultúra 
és Politika (1928), Kultúra és Nemzet (1930), 
A magyar közművelődés eszményei (1927) stb. 
Ha ezeket végiglapozzuk, immár nem találunk 
olyan kultúrterületet, amelyen hivatásszerűen 

2 A kultúra válsága. Irta Kornis Gyula. Franklin-
Társulat. 1934. 255 lap. 
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ne hallatta volna szavát: tudomány és iroda-
lom, művészet, közgazdaság és politika e szé-
les keretben elfoglalják az őket megillető he-
lyet és egységes, harmonikus mozaikká egye-
sülnek. Most megjelent kötete, amely címét az 
első és legterjedelmesebb közleménytől nyerte, 
15 tanulmányt, illetőleg beszédet tartalmaz, 
amelyeket a szerző különböző alkalmakkor írt, 
mondott. Ámde ez az alkalmi jelleg értékük-
ből mitsem von le.9 Ha azt kutatjuk, hogy e 
sokrétű, látszólag különálló tanulmányokat mi 
kapcsolja össze, mi a közös vonásuk, akkor egy 
tárgyi és egy személyi elemre akadunk: amaz 
a kultúra egyetemes fogalmában nyilatkozik 
meg, az utóbbi az írónak ugyancsak átfogó, 
univerzális szellemi alkatában, struktúrájában, 
amely az elméletet és a gyakorlatot egy sze-
mélyben egyesíti. 

A gazdag tartalomból főleg az olvasóinkat 
közelebbről érdeklő pedagógiai jellegű tanul-
mányokat ismertetjük néhány szóval, ezzel 
mintegy ízelítőt adván, amely az eredetinek 
olvasására buzdíthat. A szellemi munka vál-
sága (3—41. lap) hat jól tagolt fejezetben fog-
lalkozik ezzel az igen bonyolult, bokros pro-
blémával, amelyben sokféle kérdés sűrűn össze-
ágazik. A szellemi munkások szelekciójának 
módjait kutatva, többek között azt ajánlja, 
hogy az ifjúságot az érettségin meg kell fe-
lezni; kétféle érettségi bizonyítványt kell ki-
adni: a jobbik félnek bizonyítványán ez a zá-
radék lenne „egyetemre, főiskolára felléphet", 
a másik, rosszabbik félnek bizonyítványán ez 
a záradék hiányoznék. Ez az új intézkedés a 
folyamatban levő középiskolai reformba való-
ban bekerült és bár nem ér el a baj gyökeréig 
(Trianon), legalább fékezni fogja a „karitatív 
diplomák" túltengő gyárüzemét. 

Neveléstörténet és szellemtörténet (159—73. 
lap): a neveléstörténet, mint a neveléselméle-
tek története, a filozófia történetének nyomá-
ban halad. Eszerint a filozófia és a pedagógia 
a legszorosabb kapcsolatban van egymással: a 
kultúra mint értékrendszer ver közöttük logi-
kai és történeti hidat. A neveléstörténet jelen-
tékeny része a legsajátosabb értelemben szel-
lemtörténet. 

A Madách-serleggel kezében Az ember mai 
tragédiája címmel elmondott beszédében azt 
vizsgálja, hogy e „minden kor és nép fiai szá-
mára örökbecsű, tanulságos, időtálló alkotás-
ban" melyek a ma különösen időszerű elemek. 
Filozófiával párosult intuícióval kimutatja, 
hogy a nagy költő prófétai ihlettel jósolta meg 
az ész egyoldalú erejében rejlő tragikumot, a 
mai diktatúrák önigazolását, korunknak irra-
cionális életfilozófiáját, a kommunizmus rend-
szerét, a neomalthusianizmust, az „éhes gyo-
mornak filozófiáját", a nemzeti kisebbségek 
csendes kiirtását stb. 

Ám a tudós szerző nemcsak a magyar gé-
niusz elhúnyt nagy képviselőjének állít méltó 

3 Goethe szerint minden jó költemény alkalmi (Gelegen-
heitsdichtung), amivel nem a külső, hanem a belső alkal-
miságra céloz. 

emléket, hanem nemzeti irodalmunk mai re-
presentative wiaw-jéről sem feledkezik meg. 
Sőt! Ezért A költő és a lélekbúvár című tanul-
mányánál (2C8—26. 1.) külön meg kell állnunk. 
E klasszikus írás, amelyet az irodalomkedve-
lők és a gyermektanulmányozók fokozódó ér-
deklődéssel és tanulságokkal gazdagodva fog-
nak olvasni, három részből áll: az elsőben ki-
mutatja, hogy az emberi lélek mélységes jel-
lemzésében, Aischyloson (Kr. e. 5. sz.) kezdve, 
már az ó- és középkor klasszikus írói kiváltak 
és a tudományos lélekbúvárlat még dadogó 
korát élte. amikor Shakespeare drámáiban már 
utóléi'hetetlen módon festette meg az emberi 
szenvedélyek nagy freskóit. A költőknek ez a 
lélekbölcsessége (psychosophia) és a tudósok 
lélektudománya (psychologia) két külön síkon 
mozog ugyan, de egymást kiegészíti. Annak, 
hogy a nagy költők már több mint két évezred 
előtt oly csodálatos módon tudták megrajzolni 
a gyermeki lelket és ennek különféle típusait, 
az a nyitja, hogy saját gyermekkori emlékezé-
seik alapján analógiás módon magukat is bele 
tudták élni a gyermekek lelkébe. Ez Herezeg 
Ferencnek is veleszületett kiváló erőssége, 
amely őt a gyermeki lélek egyik legnagyobb is-
merőjévé, valóságos karizmatikus lélekbúvárrá 
avatja. Ezt az állítását Kornis azzal igazolja, 
hogy az író munkáiból mintegy sorozatos gyer-
mektanulmányi Röntgen-felvételeket állít elénk 
és ezzel az irodalmi méltatásoknak új, az ed-
digi sablonos eljárástól szögesen eltérő műfajt 
teremt meg, amely hivatva látszik arra, hogy 
idővel forradalmasítsa az eddigi irodalomtör-
téneti módszereket. 

Szerzőnk látóköre ezúttal is átterjed a Kár-
pátok egetverő bércein. E vonatkozásban csak 
utalunk a következő tanulmányokra: Európa 
és Amerika kultúrpolitikája. Kultúra és zene 
(Wagner Richard). Amerika szellemi nagy-
követe (Nicholas Murray Butler, akit a szerző 
Apponyival párhuzamba állít). Gazdaságpoli-
tika és kultúrpolitika (az angol viszonyokból 
levonja a tanulságokat számunkra, amikor ezt 
hangoztatja: oda kell hatni, hogy az új magyar 
nemzedék legfényesebb és legígéretesebb tehet-
ségei lehetőleg a közgazdasági hivatás egyes 
ágazatainak szenteljék magukat). 

Okulás kedvéért nem mellőzhetjük a Magyar-
ság és németség című utolsó közleményt sem. 
Ebben a szerző mint „kedves tanártársunk és. 
barátunk" aposztrofálja Bleyer Jakabot, akitől 
az egyetem és az Akadémia nevében „őszinte 
fájdalommal vesz búcsút", majd folytatólago-
san is több ízben elismeréssel és dicsérettel 
szól róla. Kornis ezt a kényes feladatot is 
forma és tartalom dolgában fényesen oldotta 
meg és nagy önuralomról és mérsékletről tett 
tanúságot: „Két lélek, egy magyar és egy né-
met élt benned." A történelmi igazságnak tar-
tozott azonban a következő megállapítással:: 
„Fölszabadítottál, hatalmas sugalmazó erőddel 
öntudatra ébresztettél olyan szellemeket, ame-
lyeket itt, a nemzeti erőtől duzzadó mai német-
ség által Südostraum-nak nevezett területen 
lassankint a Te jószándékú egyéniséged sem 
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tudott volna lebírni" (248. L). És a visszhang? 
Köszönet helyett garmadával kapta Kornis 
Németországból az otromba támadó, gyanúsító, 
ócsárló cikkeket. . . 

A könyvet letettem, elolvastam: olyan az, 
mint a klasszikus zene, amelynek rejtett szép-
ségei csak ismételt meghallgatás után tárulnak 
fel előttünk. Ezek a tanulmányok a mai kul-
túra kellős közepébe állítják az olvasót: látó-
körét minden irányban kiszélesítik, érdeklődé-
sét állandóan ébrentartják, gondolkodását foly-
ton serkentik. Ha optimista filozófiai elmével 
foglalkozunk e kötettel, a kultúra válsága mel-
lett vigasztalásként ott találjuk a magyar kul-
túrának nem egy fényes képviselőjét: Madách 
Imrét, Klebelsberg Kunót, Pauler Ákost, Her-
czeg Ferencet és — magát az illusztris szerzőt. 
Ezt a tényekből levont rideg következtetéssel 
bátran állapíthatjuk meg, anélkül, hogy a sze-
mélykultusz gyanújába keverednénk. 

Válság?! Hát hogyne lenne válság ama öt 

évig dúló rettenetes világrombolás után, amely-
nek háborgó és háborító hullámai még sokáig 
nem fognak elcsendesedni. És talán inkább 
tragédiának, mint válságnak lenne minősíthető 
az, ami most nálunk és világszerte történik. 
Minthogy azonban minden életerős és életképes 
szervezetben a válság után jobbulás, a tragé-
dia után talpraállás szokott bekövetkezni, a 
jelen lehangoltsága, mostohasága ellenére sem 
vagyunk kishitűek és bízunk a kultúra fel-
támadásában. 

A szerzővel kezdtem, vele végzem: „Talán 
politikából az optimizmus verőfényesebb szí-
neit alkalmazhattam s a jövőre nézve kedve-
zőbb stílusú társadalmi légvárat építhettem 
volna, hisz a szellemi légváraknak is megvan 
a maguk vonzó architektúrája. Engem azon-
ban a rideg valóság masszív tömbje érdekelt, 
amely a puszta eszmék emelőrúdjaival oly ne-
hezen mozdítható meg. Ösztönös életerőnk azon-
ban azt súgja: higyjünk benne, hogy akara-
tunkkal végre mégis megmozdítjuk!" (41. 1.). 
A kötet pontos Névmutatóval zárul. k f . 

A VEMETKÖZ1 HEGÉRTÉÜ ÉS A MAGYAR 
ISKOLÁK. 

írta : DR. LOCZKA ALAJOS. 

Magyarország ezer éve történt megalakulása 
óta már helyzeténél fogva is a keletet a 
nyugattal összekötő nemzetközi kapcsolatok 
színhelye. A kereszteshadjáratok útja kelet 
felé, a török hódítás célja nyugat felé, a levan-
tei kereskedés szárazföldi útja egyaránt Ma-
gyarországon vezetett keresztül. A történeti 
Magyarország a népek demográfiai találkozó-
helye volt, ahol a nagy germán, szláv és turáni 
nemzettestek nyúlványai terjeszkedtek el az 
őket felölelő és egyben egymástól elválasztó 
magyar fajtában. Magyarországnak ez az ösz-
szekötő és ugyanekkor elkülönítő szerepe kö-
zép és kelet Európa politikájának, történeté-
nek, kereskedelmének, közlekedési viszonyai-
nak alakulásában ma is megvan, sőt hivatássá 
emelkedett. Magyarország tudatában van e 
történeti missziójának és ifjúságát is teljes 
mértékben a nemzetközi kapcsolatok fontossá-
gának ismeretében neveli. 

A magyar nyelvnek elkülönültsége hozza 
magával, hogy a magyar középiskolákban 
mind a négy nagy külföldi nyelvet: a németet, 
az angolt, olaszt és franciát is tanítják. A nyel-
vekben való minél tökéletesebb jártasság meg-
szerzése céljából a tanulók részére csoportos 
külföldi tanulmányutakat rendeznek. Legtöbb-
nyíre az egyes iskolák maguk vezetik növen-
dékeiket, tanárok felügyelete alatt, az egyes 
külországokba, azonban nagyobb erkölcsi tes-
tületek is nyernek engedélyt az iskolaközi cso-
portok külföldön való utaztatására. Különösen 
jó hatással voltak a gyermekek nemzetközi 
kapcsolatainak megteremtésére azok az akciók, 
amelyeket belga és holland szülők indítottak 

magyar gyermekek felsegítésére. A magyar 
fiúk és lányok ezrei hálás szeretettel emlékez-
nek vissza belga és holland nevelőszülőikre és 
ezek gyermekeire, akiknek körében egy-két évet 
töltöttek és akikkel továbbra is élénk levele-
zést folytatnak. A jótékonyság és keresztény 
szeretet ezen élő cselekedete a magyar családok 
ezreibe elültette az akcióban résztvevő szülő-
kön keresztül ezek nemzetének nagyrabecsülé-
sét és a nemzetközi megértés fontosságát. 

A tanulók külföldi utazásainak megkönnyí-
tésére a magyar államvasutak kebelében diák-
utazási központ létesült, amely a kirán-
duló csoportokat kellő útbaigazítással látja 
el és az esetleg felmerülő nehézségek el-
hárításáról is gondoskodik. Minden iskola 
köteles az általa rendezett külföldi utakat 
ennek a központnak bejelenteni. A magyar 
cserkészet is tevékenyen hozzájárul a tanuló-
ifjúság külföldi kapcsolatainak kibővítéséhez. 
A nemzetközi jamboreeken mindig feltűnést 
keltenek a kalapjuk mellett hosszú árvalány-
haj-bokrétát viselő magyar cserkészek, akik a 
nemes versengés fegyverével nemcsak számos 
díjat, de sok megértő szívet is szereztek hazá-
juknak. 

Az ifjúsági amatőr-sport is hivatva volna 
közelebb hozni az egyes nemzetek fiatalságát. 
Verseny túrák, nemzetközi ifjúsági versenyek 
rendezése, rekordok kölcsönös ellenőrzése, nem-
zetközi ifjúsági sportszövetkezetek szervezése 
nemcsak a sportfejlődés, hanem a nemzetközi 
megértés és kölcsönös értékelés gondolata szem-
pontjából is bizonyára értékes gyümölcsöket 
terenme. Érdekes megemlíteni e helyen, hogy 
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a magyar középiskolák növendékei máris erő-
sen fejlett és külföldi szereplésre is alkalmas 
országos Szövetségbe vannak beszervezve. Ez 
a Középfokú Iskolák Sportegyesületeinek Köz-
pontja (KISOK), amely magában foglalja va-
lamennyi középfokú iskola sportegyesületét és 
iskolaközi versenyek rendezésével máris szá-
mottevő nemzeti válogatott csapatot tudna ki-
állítani a sport minden ágában. 

Nagy lendületet nyert újabban a tanuló-
ifjúság nemzetközi levelezése. A levelezés kü-
lönösen az ifjúsági vöröskereszt-egyesülete 
ken keresztül, amelyek ma már csaknem min-
den iskola keretében fennállanak és a Zász-
lónk nevű ifjúsági lap útján bonyolódik 
le. Külföldi, íoleg amerikai tanulók gyak-
ran fordulnak közvetlenül a közoktatásügyi 
minisztériumhoz is, hogy gondoskodjék ré-
szükre megfelelő levelező-társról. A minisz-
térium illetékes ügyosztálya minden ilyen 
esetben egy-egy iskolához továbbítja a levelet. 
A levelezés azután nem egy-egy diák magán-
ügye marad, hanem bekapcsolódik az egész 
osztály közös munkájába. A levelet a tanár 
vezetése alatt közösen olvassák el, megbeszélik 
tartalmát, ami legtöbbször módot nyújt az 
illető ország politikai, gazdasági viszonyainak, 
az illető nép életének részletesebb ismerteté-
sére. Ez az eljárás minden bizonnyal nemcsak 
értékes adatokkal bővíti a tanulók ismereteit, 
hanem közelebb is hozza őket az illető nép lel-
kéhez és így a nemzetközi megértést és jóindu-
latot is szolgálja. A válaszlevelek megszerkesz-
tése is az osztály közös munkájának eredmé-
nye. Hogy azonban az egyes tanulók egyéni-
sége el ne sikkadjon és öntevékenysege ki ne 
kapcsolódjék, a választ ugyan közösen beszé-
lik meg, de eayénenkint külön-külön fogal-
mazzák meg, hogy azután a legjobban sikerült 
levelet elküldjék külföldi társuknak. Ily mó-
don sikeiül a levelezést egyidőben az iskolai 
munka és a Kidturkunde szolgálatába állítani. 
Kívánatos volna, ha külföldi iskolák is hasonló-
képen járnának el, mert ezáltal elkerülhető 
volna számos olyan körülmény, amely ennek 
az egyébként igen hatásos eszköznek értékét 
lecsökkenti. Ilyen korú tanulók ugyanis nem 
mindig rendelkeznek a tapintatnak azzal a 
mértékével, amely szükséges egymástól gon-
dolatvilágukban, társadalmi állásukban, anyagi 
helyzetükben, vallásukban esetleg nagyon tá-
volálló gyermekek harmonikus összeköttetésé-
nek fenntartásához. A levelezésben magára 
hagyott gyermek, aki nem is lehet tisztában 
minden kijelentésének horderejével, nem egy-
szer akaratlanul is idegen nemzetbeli társát 
sértő kijelentéseket tesz, vagy pedig olyan 
dolgokról ír, amelyek a másikban szomorúsá-
got, esetleg ellenszenvet váltanak ki. 

Magyarország a genfi Ecole Internationale 
nyári tanfolyamain is mindenkor képviselve 
volt néhány ösztöndíjas tanulóval. A közel-
múlt években, sajnos, már erősen érezhető volt 
a gazdasági válság, úgyhogy emiatt nem volt 
lehetséges a kiküldetés. 

A magyar iskolai ifjúság ismételten belekap-

csolódott a walesi iskolákból kiindult Good 
Will-day mozgalmába, amennyiben a rádión 
küldött üzenet hatására élénk levélváltás in-
dult meg külföldi tanulókkal, sőt rádióválasz 
is ment Magyarországból. 

A Népszövetség tanítása az iskolában is kellő 
helyet talál. Különösen a történelem nyújt al-
kalmat a Népszövetség- tevékenységéről és cél-
jairól való megemlékezésre. A tankönyvek 
kellő mértékben tárgyalják a Népszövetséget 
ós a tanárok sem mulasztják el a Népszövet-
ség ismertetését nemzetközi, különösen pedig 
magyar vonatkozásaiban. A tanárok ebbeli 
munkáját nagyon megkönnyíti a Fins et orga-
nisation de la Societé des Nations magyar 
nyelvű kiadása, amelyet a Népszövetség készít-
tetett és küldött el az iskoláknak. A Népszövet-
ségről szóló tanítás mindenesetre sokkal alapo-
sabb, tartalmasabb lesz, ha a tanítóknak és ta-
nároknak módjukban lesz a szükséges előisme-
reteket a kiadvány útján közvetlen forrásból 
megszerezni. 

A Népszövetség azonban nem elégszik meg-
ázzál, hogy ismertetése bekerüljön az iskolai 
tananyagba. A Recueil pédugogique hasábjain 
ismételten olvassuk, hogy a történet és föld-
rajz tanításának a nemzetközi megértés, a köl-
csönös jóindulat szellemében kell folynia. Hogy 
a magyar iskolákban folyó történettanítás 
mennyire a magasabb erkölcsi ideálok, az örök 
emberi eszmények megvalósítására törekszik, 
azt legjobban a tantervi Utasítások egyes feje-
zetei igazolják." A történet tanítása az egyéni 
lélek rajzát a társadalom, az emberi közösség-
erkölcsi életének képével egészíti ki. Szemléle-
tes módon igyekszik érdeklődést kelteni azok 
iránt a múltban gyökerező társas lelki össze-
függések iránt, amelyek mindnyájunk törek-
véseit, sorsát és helyzetét sokszorosan körül-
fogják. Rávezeti a tanulót arra, hogy az emberi 
életet történeti vonatkozásaiban is magasabb, 
a köznapi érdeken felülemelkedő szempontból 
tekintse. Ennek folyamán fog kifejlődni erköl-
csi felelősségérzete egyfelől önmagával szem-
ben, másrészt ragaszkodása és tisztelete azon 
közösségek — elsősorban nemzete — iránt, 
amelyekhez történeti kötelékek fűzik. A tör-
ténettanítás, noha egy pillanatra sem téveszti 
szem elől a szellemi és erkölcsi fejlődós fon-
tosságát a történet tényezőinek sorában, mégis 
elsősorban az állami, majd a társadalmi és 
gazdasági alakulás megértésében látja a maga 
feladatát. Ez természetesen nem jelent annyit, 
hogy tanításunknak állami akciók, diplomáciai 
és háborús események előadásában kell kime-
rülnie. Hiszen a történeti életet a maga teljes 
összefüggésében akarjuk a tanulók elé tárni 
s így helyet kell, hogy találjanak abban a szel-
lemi és gazdasági fejlődésnek a politikától el-
választhatatlan tényezői is. A történettanár 
mindenütt domborítsa ki azokat a magasabb 
szellemi érdekeket és erkölcsi erőket, amelyek 
odahatnak, hogy a rideg anyagi küzdelmek 
visszásságait tompítsák. A tárgyilagos, tudo-
mányos igazsághoz való ragaszkodás a legjobb 
orvosszer minden tévtanítás ellen. A teljes el-
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fogulatlanságnak a történettanításban feltétle-
nül érvényesülnie kell. Önmagát is állandóan 
ellenőrizze a tanár, nem gyűlnek-e egyoldalúan 
egyéni nézetek, vagy ki nem forrott aktuális 
kérdések vonatkozásai előadásába." Az ilyen 
szellemtől átitatott tanítás bizonyára nem je-
lent veszélyt az en beriség magas és igaz esz-
ményeinek egyikére sem! A magyar iskola a 
tárgyilagos, tudományos igazság fegyverére 
támaszkodva utasítja vissza a háborús uszítás 
vádját. 

A földrajz tanítását is át meg át szövi a 
nemzetközi vonatkozások, kapcsolatok ismer-
tetése. Ismét csak a tantervi Utasításokból idé-
zünk. „Lépten-nyomon mutassunk rá, hogy 
mit tett az emberiség és mit nemzetünk a föld 
és hazánk használhatósága, utódjaink boldo-
gulása céljából. A társas tevékenység, az 
együttműködés gyönyörű, kézzelfogható ered-
ményei szociális érzésre nevelnek. Ebben rej-
lik a földrajz nevelőértéke. A földrajz rámutat 
arra is, hogy milyen okok irányították az egyes 
emberek, társadalmak és népek életét, mikép 
befolyásolták történetét, állami életéi egy-
aránt." 

A magyar iskolákban csak oly tankönyveket 
szabad használni, amelyek állami ellenőrzésen 
mentek keresztül. A tankönyveket ellenőrző 
bizottság féltő gonddal vigyáz arra, hogy a 
tankönyvek semmi olyat ne tartalmazzanak, 
ami sértő, vagy bántó lehetne más nemzetre. 
A lovagias magyar nemzet minden tagjától 
távol áll a nyelvöltögetés nemtelen eszköze. 

A magyar iskola becsületes jószándékkal ne-
veli a rájabízott ifjúságot a nemzeti erények 
elsajátításán keresztül az örök emberi eszmé-
nyek szolgálatára. Ezek közé tartozik a nem-
zetek kölcsönös megértése és együttműködése, 
egymás iránt érzett megbecsülése és jóindulata. 
Mindezek azonban csakis a kölcsönösen meg-
nyilvánuló jóakaratú belátás és az engedékeny-
ségre való őszinte törekvés alapján valósulhat-
nak meg. 

A n agyarság lelkétől távol áll a támadó 
szándék, igazát attól reméli, hogy a mai közép-
európai helyzet tarthatatlansága nemcsak gaz-
dasági szempontból, hanem a politikai erővi-
szonyok egyenlőtlen elosztása miatt mihama-
rabb békés úton is meghozza az általa óhajtott 
változást. De addig is a magyarok lelkében az 
az érzés vert gyökeret, hogy a népszövetségi 
eszmék szolgálata egyoldalúan és csak a ma-
gyaroktól követeli meg a fentemlített jóaka-
ratú belátást és engedékenységre való őszinte 
törekvést. Ez a tudat minden magyar ember 
lelkében élénk ellentétben áll azzal a tisztelet-
tel, amelyet a Népszövetségnek a föld számos 
más országában kifejtett nagyérdemű munkás-
sága vált ki. A magyar tanítók és tanárok szá-
zai ezen az általános magyar érzületen kívül 
saját személyükben külön is tapasztalták, hogy 
a jóakaratú belátás és az engedékenységre 
való törekvés hiánya fosztotta meg őket év-
tizedeken át megszokott otthonuktól, kenyeret 

adó állásuktól, szeizett jogaiktól. Ez talán rá-
világít arra, hogy a Népszövetség eszméinek 
propagálása a magyar iskolákban a tanügyi 
vezetőségnek eziiányú legmesszebbmenő jó-
szándékával szemben is számottevő lelki aka-
dályokba ütközik. Nem lehet elhallgatni azon-
ban egy másik körülményt sem. A magyar 
tanulóifjúság ezrei emlékeznek összefacsarodó 
szívvel fagyos téli időben otthonukból történt 
kiűzetésükre, még máig is keserűen emlegetik 
az elmúlt jobb sorsot, amelyet a kiűzetés után 
szegénység, nélkülözés és betegség váltott fel, 
alig van gyermek, akinek, ha maga a maradék 
Magyarországon született is, ne volna rokona, 
ismerőse, aki a családi összejöveteleken ne 
hangoztatná a honátvesztett ember szívfájdal-
mát. Az iskolai ifjúság részben a maga szerhé-
lyes élményei, részben a családjában, ismeret-
ségi körében előfordult szomorú események 
hatása alatt csak nehezen, vagy egyáltalán nem 
tud hinni a nemzetközi megértésről, a kölcsö-
nös jóindulatról hirdetett tanok őszinteségé-
ben. A valóságban nem egyszer előfordul, 
hogy egy-egy szülőföldjéről elűzött tanuló a 
maga szomorú esetével cáfol rá az önrendel-
kezési jogról, a kisebbségi jogról és a többi 
népszövetségi eszméről szóló tanításra. Nem 
csodálható ily köiülmények között, hogy a 
Népszövetségről és tevékenységéről szóló leg-
avatottabb tanítás hatása is teljesen, vagy leg-
alább is nagyrészt elenyészik a tanulók lelké-
ben a rideg tények valóságával szemben. Osz-
tályonkint, iskolánkint egy tanuló igazságért 
kiáltó szava elég ahhoz, hogy lerontsa a tanító 
vagy tanár ékesen szóló remekművét. 

És még egy! A magyar tanítóság és tanár-
ság is érdeklődéssel olvassa a Recueil pédago-
gique tartalmas füzeteit és nem egyszer bántó 
disszonanciát lát abban, hogy e kitűnő kiad-
vány lapjain éppen oly országok hivatalos kép-
viselői hangoztatják legjobban népük békés 
szándékait, amelyekről köztudomású, hogy vi-
szont a legerélyesebben fegyverkeznek. Hogyan 
hirdesse ezek után a tanítóság és a tanárság 
meggyőződéssel a Népszövetség tagjaiban meg-
nyilvánuló őszinte békeszándékot, hogyan lel-
kesítse tanítványait a népszövetségi eszmék 
maradéknélküli és hátsó gondolattól mentes el-
fogadására, mikor maga sem tud meggyőző-
déssel hinni bennük. Mert hiszen a Népszövet-
ség a lelkek átformálását váija a tanítóságtól 
és a tanárságtól, ehhez pedig nem elég a 
puszta tények felsorolása, még akkor sem, 
ha ezek a népszövetségi eszmék diadala mellett 
szólnának. Lélekformáláshoz nem tanokra, ha-
nem lélekből jövő és szívhez szóló, meggyőző-
désből fakadó, szuggesztív lelkesedésre van 
szükség, amely az igazság megdönthetetlen 
erejére támaszkodik. Ennek megteremtését vár-
ják a magyar tanítók és tanárok a Népszövet-
ség eredményeitől, hogy azután ők maguk vi-
szont igaz lélekkel és az igazság győzelmének 
tudatában nevelhessék az ifjúságot a nemzet-
közi megértés szolgálatára. 
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ISKOLÁNKÍVÜLI NÉPMÜVELÉS 

Az élet iskolája. 
A- Katolikus Háziasszonyok Országos Szövetsége az 
elmúlt 1933. esztendőben ülte meg fennállásának ne-
gyedszázados évfordulóját. A Szövetség még a háború 
előtt alakult meg, kiállotta a háborús esztendők viha-
rait s azóta él és működik változatlan céliránnyal, év-
ről-évre fokozódó jelentőséggel. Iis ha változás mégis 
található a munkájában, ez csak az élethez való tuda-
tos alkalmazkodásból ered. Mert a Katolikus Házi-
asszonyok Országos Szövetsége mindig az életet t a r t j a 
szem előtt. Ez az oka annak is, hogy a Szövetség mű-
ködése sokféle ágazatban halad, amint a szükség meg-
kívánja. 

E kis beszámoló keretei nem engedik meg, hogy 
a Szövetség működésének különböző ágait részletesen 
ismertessük, csupán általános jellemzést adhatunk és 
röviden kiemeljük azokat a működési irányokat, ame-
lyek az iskolánkívüli népművelés, illetőleg az iskolán-
kívüli nőművelés szempontjából különös fontossággal 
bírnak. 

A Szövetség általában a katolikus nő hitbuzgalmi, 
műveltségi és társadalmi gondozását tűzte ki felada-
tául, még pedig olyképen, hogy e gondozásnak kö-
zéppontjába a női hivatás főterepét: a családi életet 
tette. A családi életet akarja minden vonatkozásában 
ideális magaslatra felemelni. 

Egyik legfőbb munká ja a háziasszonyképzés. Ren-
dez háztartásvezetési tanfolyamokat, varrótanfolya-
mokat, főzőtanfolyamot és a háziasszonyképzés gon-
dolatkörében cselédképző tanfolyamokat is. 

Mindezek betetőzéséül pedig évenkint megszervezi 
az Élet Iskolája című tanfolyamát. 

Háztartási tanfolyamai nemcsak a gazdasági, ha-
nem a háztartás lelki részével is foglalkoznak, még 
pedig elsősorban, aminthogy mindenféle háztartásnak 
tulajdonképen való lüktető ereje a háziasszony meg-
felelő műveltsége. A háztartás jelenti az otthon leg-
főbb tényezőjét, amelyet kellően gondozni, ápolni és 
vezetni csak a képzett háziasszony tudhat. A házi-
asszonyképzés varrótanfolyamai, valamint a főzőtan-
folyamok is a családi élet érdekében tartatnak és nem 
cicomás különlegességekre, hanem a mindennapi élet 
szükségleteinek kielégítésére tanít ják hallgatóikat. 

Az Élet Iskolája a Katolikus Háziasszonyok Orszá-
gos Szövetségének még csak hat év óta működő, de 
máris olyan kiemelkedő intézménye, amelyet maga 
az élet hívott létre s amelynek célja az, hogy szel-
lemi tájékoztatásokat, útbaigazításokat adjon a nők 
részére azokban a minduntalan előbukkanó életkérdé-
sekben, amelyekre a női lélek a mai összezavart és 
elferdült életnézetek közölt sóvárogva vár feleletet. 
Ezeken az oktató intézményeken kívül csak meg-
említjük a Szövetség különböző otthonait, amelyek-
ben úrinők, nevelőnők és állástalan cselédek kapnak 
ellátást, továbbá a Tanácsadó irodát, a vasúti misz-
sziót, a Szent Zita Köröket, az elhelyező irodákat s 
végül a Katolikus Háziasszonyok Lapját. Mindezek 
sok irányban ugyan, de valamennyien oda töreksze-
nek, hogy a katolikus nőt mint a katolikus családi 
élet jó szellemét, tanítsák, irányítsák és a nőt általá-
ban is támogassák. 

Ennek az állításnak igazolására sok és konkrét 

adatot lehetne felhozni a Szövetség évi jelentéséből, 
de csak azt említjük meg példakép, hogy az Élet Is-
kolája című előadássorozatnak, amelyen az előadók 
különböző szemszögből a házasság és család etikai 
alapjait és egészségi feltételeit ismertették a mult esz-
tendőben, közel 800 résztvevője volt; a Szent Zita 
Körökben pedig, amelyek száma ma már 14-re emel-
kedett, 492 ismeretterjesztő előadást tartottak kato-
likus cselédek részére. 

A Szövetség minden szakosztálya szervesen kapcso-
lódik egymással, ami biztosítéka annak, hogy céljai 
minden ágazatban teljesen és egységesen érvényesül-
nek. 

A Katolikus Háziasszonyok Országos Szövetségének 
munkája közös névvel valóban az élet iskolájának 
nevezhető, mert bár kifejezett oktató célja csak egyes 
intézményeinek van, mégis a Szövetség a maga sok-
felé figyelő irányító munkásságával mindenkit tanít 
és mindenkinek példát mutat a női élethivatás minél 
teljesebb betöltésére. 

Az utóbbi években mind hangosabban követeli a 
társadalom a saját megrendszabályozását. Akik nyi-
tott szemmel nézik az életet és a különböző jelensé-
gek között észreveszik a rendszeres összefüggéseket, 
azok aggódva állapítják meg, hogy a mai társadalmi 
élet egymásután hagyja el azokat az ideálokat, ame-
lyeknek az életet vezetniük kellene. Az erkölcsök 
iránt való fogékonyság állandóan csökken, amire szo-
morú igazolásul szolgál a bűnözések nagy sorozata 
és megdöbbentő jellege. 

Ezért egyre hangosabban követeli a társadalom 
könyvekben, lapokban, gyűléseken, szónoklatokban, 
hogy történjék már gondoskodás a közerkölcsök meg-
javítására. És valamennyi ilyen követelés ugyanazon 
közös végső ponton áll meg: hogy meg kell javítani 
a családi életet. 

A családvédelem a legközelebbi jövő sürgős kultu-
rális és társadalmi feladatai közé tartozik. Ezért 
egybe kell gyűjteni és sorompóba állítani minden 
olyan erőt, amely a családvédelmet szolgálni tudja. 
Munkába kell állítani mindenekelőtt az egyesületi éle-
tet, mert az egyesületek a maguk önkéntes, tehát a 
lelkesedés lendületével fokozott erejükkel legfőbb pil-
lérei lehetnek bármilyen jellegű családvédelmi szerve-
zetnek. 

A Katolikus Háziasszonyok Országos Szövetsége e 
feladatok teljesítésével az elsők közé sorolandó, mert 
erre a fentebbiekben vázolt, immár negyedszázadra 
visszatekintő és évről-évre mindig csak emelkedő és 
szélesedő munkájával méltán rászolgál. 

Meg kell még jegyeznünk, hogy az egyesület véd-
nöknője Anna főhercegasszony, egyházi elnöke Mészá-
ros János érseki helytartó, elnöke és egyben intéző 
lelke Szegedy-Maszák Aladárné, lelki igazgatója pedig 
Szekeres Bónis bencés tanár. 

nevelés célja a társadalom szellemi 
életfolytonosságának a biztosítása. 

(Barth.) 
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G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

A magyar állampolgárság. 
— Polgári jogok és kötelességek az V. vegyes 

osztályban. — 

í r t a : H A M B E K ETELKA. 

Előkészítés. 
a) Családi kötelék. 
—- Mikor hazulról eljöttél, kitől búcsúztál! — 

Édesanyámtól, édesapámtól, testvéreimtől. — 
Szóval az egész családtól. Ki nálatok a család 
feje! — Az édesapám. — Mi a kötelessége az 
édesapának a családdal szemben? — Ö kép-
viseli a családot mindenkivel szemben, ő igaz-
gatja a család minden dolgát, az ő akarata ér-
vényesül mindenben, — mondják a gyermekek 
az előző beszélgetés alapján. — Ki az apa he-
lyettese, ki ügyel a ház belső rendjére, a gyer-
mekek nevelésére? — Az édesanya, — Mire 
irányul a jó szülők minden törekvése? — Hogy 
gyermekei testi, szellemi épségére vigyázza-
nak s ellássák mindazzal, ami kell. 

— Látom, hogy az édesapa, meg édesanya kö-
telességeit jól tudjátok, de nem tudom, hogy 
tudjátok-e a gyermekek kötelességét; a ti kö-
telességeiteket? Lássam csak! Mi a te köteles-
séged édesapáddal, édesanyáddal szemben? — 
Hogy szeressem, tiszteljem és engedelmesked-
jek nekik. 

b) Községi illetőség. 
— Hová való vagy te? — Hát te? — Aztán 

mondd csak, te is annak a családnak a tagja 
vagy, amelyiknek Jóska? — Ha te is, meg te 
is Baross Gábor-telepi vagy, akkor pedig egy 
családba tartoztok. — Vagy nem? — Persze, 
téged Kovácsnak, téged meg Szabónak hívnak. 
— Hát akkor mégsem ugyanahhoz a családhoz 
tartoztok. — De akkor miért jártok mégis egy 
iskolába? — Mert szüleink Baross Gábor-tele-
piek. — Szóval az a Baross Gábor-telep köz-
ség, ahová több család tömörült. — Vájjon 
miért tömörülnek községbe az emberek? — (A 
gyerekek elmondják, hogy szükségük van egy-
más segítségére céljaik megvalósításánál.) — 
Ki áll a község élén? — A bíró. — Kik segíte-
nek neki? — Mi a kötelessége a község vezető-

" ségének? —- Több kis- és nagyközség mit alkot? 
Vannak azonban a járásoktól független váro-
sok is. Ezek a?.. . törvényhatóságok. Az elmúlt 
órán Budapestről beszélgettetek. — Ki a fő-
város vezetője? — A polgármester. — Hogy 
készülnek a rendeletek? — Hogyan közlik eze-
ket a lakossággal? 

— Mi, Baross Gábor-telepiek, hová való ille-
tőségűek vagyunk? — Hát a Budapesten la-
kók? — Miért? — Budapest is, meg még sok 
város és falu; Érd, Nagytétény, Debrecen, Pécs 
melyik országban van? 
Á t h a j l á s . 

— Tehát melyik állam kötelékébe tartozunk 
mi? — Minden embernek valamely állam kö-

telékébe kell tartoznia. Aki valamely állam 
tagja, az egyúttal az illető állam polgára is. — 
Mi tehát a magyar állam kötelékébe tartozunk, 
azért magyar állampolgárok vagyunk. 

c) Célkitűzés. — Ma azt fogjátok megtanulni, 
hogy ki lehet magyar állampolgár. 

Tárgyalás. 
— Hol született édesapád? — Szolnokon. — 

Melyik ország polgára tehát? — Ha édesapád 
magyar állampolgár, te melyik államnak vagy 
a polgára? — Hogyan szerezte tehát meg Gyula 
a magyar állampolgárságot? — Úgy, hogy 
édesapja magyar állampolgár. — Minden ma-
gyar állampolgár gyermeke magyar állampol-
gár. — Vájjon magyar állampolgár-e annak a 
magyar állampolgárnak a gyereke, aki Ame-
rikában, Franciaországban vagy más idegen or-
szágban él? — Bizony, mert az édesapja után 
ő is az lesz. — Hogyan szerezheti tehát meg 
valaki a magyar állampolgárságot? — Leszár-
mazással. — Mit gondoltok, mind a 10 millió 
magyar állampolgár gyermeke magyar állam-
polgár-e? — Miért? — Mert az édesapjuk is 
magyar állampolgár. 

— Írjuk fel a táblára: 

A magyar állampolgárság. 

I. megszerezhető: 
a) leszármazás; 
b) — De menjünk csak tovább! Ismerek egy 

bácsit. Budapesten született. Édesapja magyar. 
Ö is tehát milyen állampolgár? -— Ez a bácsi 
kint járt Olaszországban s elvett egy olasz 
lányt feleségül. Mit gondoltok, milyen állam-
polgár lett az olasz lányból? — Miért? — 
Amint látjátok, a születésen kívül magyar ál-
lampolgár lehet még valaki házasság által. Ír-
juk fel! 

A magyar állampolgárság 

I. megszerezhető: 
a) leszármazás; 
b) házasság; 
— Megtörténik az is, hogy valaki eljön Ma-

gyarországra. Megtetszik neki a Duna, a déli-
bábos Alföld, a kék Balaton, a Mátra, a Bükk. 
Megtetszenek neki a magyar városok, a szép 
tiszta magyar falvak. Megtetszik neki a ma-
gyar vendégszeretet, a becsületes emberek. 
Megtanulja a szép magyar nyelvet, a magyar 
történelmet. Megszereti ezt az országot, ezt a 
népet és itt akar maradni. Magyar állampolgár 
akar lenni. Befogadnátok-e? Hogy segítenétek 
rajta? Ti, ha szeretnétek, hogy valamilyen kí-
vánságotok teljesüljön, például korcsolyázni 
volna kedvetek, mit kellene először tennetek? 
— Megkérni édesanyánkat. — Igen, kérheti azt, 
hogy vegyék fel a magyar állam kötelékébe. 
Azt mondanátok neki, hogy adja be kérését a 
megye első tisztviselőjéhez. — Ki is az? — Al-
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ispán. — Igen, az alispánhoz, az meg ha meg-
győződött róla, hogy az illető már öt éve a 
megye valamelyik községében lakik, ott adót 
is fizetett, akkor elküldi a belügyminiszterhez 
a kérvényt. — Ha a belügyminisztérium látja 
azt, hogy rendes ember, megadják neki az ál-
lampolgárságot. Mikor megkapta, nem lett ám 
még magyar állampolgár. Nem ám! — El kell 
mennie az alispánhoz, akinek bemutatja, hogy 
idegen állampolgárságáról lemondott. Utána 
leteszi az állampolgári esküt. Miről szólhat az 
eskü? — Az eskii letétele után honosítási ok-
iratot kap, amelybe az van írva, hogy a ma-
gyar állam felveszi őt polgárai közé, Ekkor 
aztán ő is magyar állampolgár lesz. 

— Megszerezheti hát úgy is valaki a magyar 
állampolgárságot, hogy kéri azt. Honosítatja 
magát. 

— Magyar állampolgár lehet hát valaki: 

A magyar állampolgárság 

I. megszerezhető: 
a) leszármazással; 
b) házassággal; 
e) honosítással. 
— Mit gondoltok, mindenkit felvehetnek-e a 

magyar állampolgárok közé? — Bizony nem! 
Aki rabolt, gyilkolt, lopott vagy más bűnt kö-
vetett el, számíthat-e arra, hogy elfogadják a 
kérvényét? — Meg aztán, aki nem tud dolgozni, 
pénze sincs, hogy abból megéljen, fölveszik-e 
azt a magyar állampolgárok közé? — Mert ki-
nek kell majd eltartani őt? (Az illető község-
nek vagy városnak.) 

d) Néha meg idegen állampolgárt, aki a ma-
gyar állam érdekében sokat tett, ünnepélyesen 
magyar állampolgárrá tesznek. A kormányzó 
az ilyen embernek oklevéllel adja tudtára, 
hogy a magyar haza a polgárává fogadta. 

A magyar állampolgárság 

I. megszerezhető: 
a) leszármazással; 
b) házassággal; 
c) honosítással; 
d) ünnepélyes honosítással. 
e) — A múltkoriban történt, hogy felkere-

sett egy rongyos ember. Panaszkodott, hogy 
nincs ruhája, nincs cipője, nem kap sehol enni. 
Kért, hogy segítsek rajta. Szegényt nagyon 
megsajnáltam s enni adtam neki. Amíg ette 
az ételt, elmondta, hogy Pozsonyból jött. Az 
ősi koronázó városból. — Hol is van Pozsony ? 
— Menj csak a térképhez s mutasd meg, Pista! 
— Vájjon miért kellett onnan eljönnie? Mit 
gondolsz, Ella? — Bizony! Ehhez hasonló bűne 
volt annak a szerencsétlen embernek is. — Ma-
gyar volt. — És ez ma a legnagyobb bűn észa-
kon, keleten, délen és nyugaton, ö is azok kö-
zül az emberek közül való, akiket hazátlanná 
tett Trianon. Azok közül való, akiknek elvették 
mindenét, azért, mert magyarnak született. Egy 
hete volt már akkor, hogy a magyar ország-' 
utakat járta. Keresett valamit. Kereste az el-
rabolt nyugalmat, kereste azt a helyet, ahol 

megpihenhet. — Azt mondta, hogy ő most nem 
tartozik sehova. Nincsen állampolgársága. Kér-
dezte, hogy nem tudom-e, hogy hogyan lehetne 
megint magyar állampolgár. Ö, aki magyar-
nak született. 

—• Azt tudjátok, hogy a trianoni béke sok 
millió magyart hajtott rabigába. A békeszer-
ződés értelmében azonban azok a magyarok, 
akik cseh, oláh, szerb vagy osztrák megszállás 
alá kerültek, annak az államnak váltak polgá-
raivá, amelyikbe az a község tartozott, ahol il-
letőségük volt. — De ha magyar állampolgá-
rok akartak maradni, akkor be kellett ezt je-
lenteniök 1921 július 26-ig. Választaniok kel-
lett két állam között. 

— Ez a szegény bácsi meg most jött át, most 
üldözték ki a csehek. Neki visszahonosítási kel-
lett kérni. A visszahonosításhoz, ha apukád 
kéri, csatolni kell a nagyapád házasságlevelét, 
az apukád anyakönyvi kivonatát, a házasság-
levelet, a gyermekeknek az anyakönyvi kivona-
tát. S mindezeket az alispánnak kell beadni. 

Á tábla képe ekkor ez lesz: 

A magyar állampolgárság 

I. megszerezhető: 
a) leszármazással; 
b) házassággal; 
c) honosítással; 
d) ünnepélyes honosítással; 
e) optálással (1921, VII. 26); 
f) visszahonosítással. 
II. a) — De nemcsak megszerezni lehet a ma-

gyar állampolgárságot, hanem el is lehet azt 
veszíteni. Vájjon, ha valaki a magyar állam 
engedelme nélkül idegen állani szolgálatába 
lép és azt a magyar hatóságok felszólítására 
sem hagyja el, lehet az továbbra is magyar 
állampolgár? — Nem. 

b) — Aztán, ha valaki t íz .év ig megszakítás 
nélkül külföldön tartózkodnék s nem is törőd-
nék a magyar állammal, vájjon mit tehet a 
magyar állani? — Törli az állampolgárok so-
rából. — Azt bizony. — Ha ő nem törődik a 
magyar állammal, a magyar állam sem törő-
dik vele. 

c) — Ha idegen nő magyar állampolgárhoz 
jön feleségül, milyen állampolgár lesz? — Es 
ha egy magyar nő idegen állampolgárhoz 
megy feleségül, vájjon magyar állampolgár" 
marad-e az? 

d) — De kérheti az állampolgárok sorából 
való elbocsátását az a nagykorú magyar ál-
lampolgár, aki adóval nincs hátralékban és 
nem katonaköteles. 

írjuk fel a táblára! 

A magyar állampolgárság 

II. elveszthető: 
a) idegen állami szolgálatba lépéssel; 
b) ha tíz évig megszakítás nélkül külföldön él; 
c) az a magyar nő, ki idegen állampolgárhoz 

megy nőül; 
d) aki elbocsátását kéri. 
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Begyakorlás. 
A táblára írt vázlat alapján elmondhatom, 

hogy ki a magyar állampolgár, hogyan sze-
rezhető s hogyan veszíthető el az állampolgár-
ság. 

Alkalmazás. — Ki van köztetek, akinek a 
szülei megszállott területiek? — Mit mondasz 
Ilonka édesapádnak, hogy hogyan kérje a visz-
szahonosítástf — Mit kell csatolnia? — Hol 
kell megsürgetni l 

Mélyítés. — Lássátok, az állam is nagy-nagy 
család. A magyar állampolgárok együtt alkot-
ják a magyar családot. Boldogok lehetünk, 
hogy ennek az államnak kötelékébe tartozha-
tunk. Imádkozzuk el azt az imádságot, amely-
ben azt kérjük, hogy minden magyar ismét 
a magyar államhoz tartozzék. Hiszek egy . . . 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

a) Hazai tanügyi lapokból. 

Pedagógiai Szeminárium. Ozoray Frigyes szer-
kesztésében a Pedagógiai Szeminárium ezévi 
második száma bevezető cikkében Havadi 
Barnabásnak tanulmányát közli „Az iskola a 
nemzetnevelés szolgálatában" címmel, amely 
Kirchner Béláné pályadíját nyerte el. Incker-
mann Ferenc „Az iskolai egészségügy kézi-
könyve" címen írt tanulmányt. A szerkesztő 
Ozoray Frigyes „Induktív pedagógia" címen a 
számtantanítás terén gyakorlati, hasznos litba-
igazítást ad. Tanulságos Fodor Endre „Művész 
a pusztán" című novellisztikus elmélkedése is, 
a népművészet meglepő sajátságairól. A kisebb 
közlemények között Kutsera István tanár 
„A magyar történelem tanítása iskolában és is-
kolán kívül" című tanulmánya érdemel figyel-
met. 

Nemzetnevelés. A Szent István-Társulat kiadá-
sában megjelenő folyóirat március 1-én meg-
jelent ötödik száma vezetőcikkében Koesán 
Károly a kényszernyugdíjazásról írt tanul-
mányt. Majd a Pedagógia-rovatban Komócsy 
István írt cikket arról, hogy kinevezés vagy 
választás útján töltsék-e be a tanítói álláso-
kat. Ezzel kapcsolatban a kérdés képviselőházi 
tárgyalásáról is ír. Kedves Vadas Zoltán novel-
lisztikus iskolai története: ,,Katika meghalt." 
A belső reformokról dr. Sulyok Kálmán, a 
cserkész-tanító népműveléséről Szabó D. Béla 
írt szép cikket. „Kavicsok" rovatban az iskolai 
élet aktuális problémáit tárgyalja a lap, mely-
nek befejezőcikke a Bűnöző gyermekekről szól. 
Zenei rovat, Hivatalos közlemények következ-
nek s a hírrovat melegen méltatja Greiner 
Gyula érdemeit, aki a bácsmegyei Madaras, 
községben negyven esztendőt töltött szakadat-
lan munkában és most nyugalomba vonul. 

Borsodmegyei Tanügy. Vezetőcikké ben a fele-
lős szerkesztő: Nyitray Jenő ünnepli a már-
ciusi eseményeket. Aztán Miskolczy Kálmán 
poétikus cikke következik a tanszermúzeum 
álmáról, majd 1. I. meséje a pókról és szúnyog-
ról. Kabay Gáspár az előkészületről írt cikket, 
Nyitray Jenő pedig a szülői értekezletekről. 
A mostani szám szenzációja $iz az irodalom-
történeti érdekességű cikk, amit Istók László 
írt Egressy Béniről és halhatatlan dalairól. 
Istók László kegyeletesen, melegen írt megem-
lékezése szerint Egressy szerzette a Szózat dal-
lamát is és ezenkívül körülbelül hatvan olyan 
nagyszerű magyar nótát, melyben a magyar 
lélek érzelemvilága csodálatos bájjal, megkapó 
melódiákban zeng és ma is, csaknem száz év 
múlva is a magyar dalköltészet és magyar 
melódiák legragyogóbb kincsei. Köszönet illeti 
Istók Lászlót, amiért a közfigyelemben fölújí-
totta Egressy Béni emlékét, halhatatlan érde-
meit és dalait. 

A jövő útjain. (Pedagógiai folyóirat, az új ne-
velés ligája támogatásával szerkeszti és kiadja 
Nemesné M. Márta és fíaloghy Mária. Meg-
jelenik évente hatszor.) A folyó év január-
februári száma többnyire a pedagógiai élet 
különleges kérdésével foglalkozik, melyeket a 
folyóirat megkülönböztetett érdeklődéssel fej-
teget. Kiemeljük a lap tanulmányaiból: Hra-
bovszkyné Névész Margit cikkét a társadalmi-
lag abnormis leányok irányító neveléséről, 
Vajkay Júlia Éva A munkanélküliség margó-
jára című és Nemes Lipót A kültelki gyermek 
neveléséről írt szép cikkét. A határokon túl, 
vagyis az úgynevezett utódállamok magyar 
pedagógiája című rovatba Kemény Gábor, a 
rovat vezetője két, Dobossy László pedig egy 
cikket írt. A folyóirat többi közleményeiben 
külföldi mozgalmakkal, könyvek bírálatával és 
egyéb aktualitásokkal foglalkozik. 

Népoktatási Szemle. (1934. jan.—máre.) A Nép-
oktatási Szemlének, a Királyi Tanfelügyelők 
Országos Egyesülete kiadásában s az Angyal 
János szerkesztésében megjelenő folyóiratnak 
legújabb száma az irodalom és a nevelés kap-
csolatának megvilágítását tűzte ki céljául. 
Surányi Miklós mélyenjáró fejtegetésének az a 
legerősebben hangsúlyozott tétele, hogy a szép-
irodalom esztétikai célokat szolgál, s nem kí-
vánhatja, hogy a nevelők feltétlen hódolattal 
szabad utat engedjenek neki birodalmukba. De 
a nevelők sem tarthatnak rá számot, hogy a 
belső kényszerből fakadó irodalmi művek a ne-
veléstudomány gyakorlati céljait szolgálják és 
elméleti szabályaihoz igazodjanak. Mindamel-
lett a nevelés tudományának megvan hozzá a 
módja és alkalma, hogy a szépirodalom ember-
es léleknevelő erejét célja érdekében felhasz-
nálja. Pintér Jenő tömör hozzászólása az iro-
dalmi nevelés sikerét biztosító eszközökről szól. 
Mitrovics Gyula fejtegetése hangsúlyozza, hogy 
az irodalmi művek akkor gyakorolnak hatást 
az ifjúi lélekre, ha a növendék vezetésünkkel 
eljut ahhoz az élményhez, amely az írót alko-
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tásra ösztönözte. Németh Sándor hosszú gya-
korlata folyamán kialakult kiváló érzékével 
megmutatja, milyen eszközökkel segítjük elő 
az irodalom nevelő hatását a népiskolában. 
A népiskola arra' törekszik, hogy a gyermek a 
neki szükséges lelki tartalomnak egyik ^észé-
hez az írók s a költők lelkéből jusson hozzá. 
Stelly Géza érdekes adatokkal világít rá a mai 
gyermek olvasmányaira, s egyszersmind az 
ifjúsági olvasmányok nevelő hatásának bizto-
sítása végett szükséges teendőkre. Padányi An-
dor világos okfejtéssel megírt s az iskolában 
alakuló „egész világ"-ról szóló cikkében az iro-
dalom tanításának fontosságát s célját abban 
látja, hogy a lelki nagyságok is elősegítik ta-
nítványaink egységes, egész világának kialaku-
lását. A füzetet i fjúsági irodalmunknak s a 
művelt világ neveléstani folyóiratainak magas 
szempontjából való tanulságos ismertetése fe-
jezi be. A folyóiratszemle megállapítása sze-
rint csonka hazánkban jelenleg 84 neveléstani 
folyóirat küzd a magyar köznevelés eredmé-
nyességének fokozása érdekében. 

Protestáns Tanügyi Szemle. A két legnagyobb 
protestáns hitfelekezet közös folyóiratának 
márciusi száma tele van élénken megírt és elő-
kelő színvonalú, objektív tudományos tanul-
mánnyal. Petz Gedeonnak, a nagynevű filo-
lógusnak élet- és jellemrajzát dr. Losonczi Zol-
tán írta meg. A református egységes iskolai 
szervezet, tanterv és rendtartás fejlődéséről, 
lényegéről és áltálában minden oldalú ismer-
tetéséről J. Szabó József írt tanulmányt, a kö-
zépiskola és a szellemi szelekció kérdését pedig 
Kerecsényi Dezső fejtegeti. Az evangélikus 
leány közép- és középfokú iskolák 1932/33. tan-
évi állapotáról dr. Zelenka Margit számol be 
összefoglaló ismertetésben. Majd a didaktikai 
tanulmányok és fejtegetések következnek. A 
módszeres oktatásról dr. Horváth Károly, a 
filozófia oktatásáról dr. Horkciy László, az iro-
dalom tanításának kérdéséről dr. Sarkadi Nagy 
János, az irodalomtörténet tanításának ered-
ményesebbé tételéről Écsy ö. István írt szép 
tanulmányt. 

b) Olasz tanügyi lapokból. 

Apró hírek olasz tanügyi lapokból. 
Anyák és csecsemők napja. Az olasz fasiszta 

kormány, áthatva attól a meggyőződéstől, hogy 
a nemzet jövőjének, erősödésének és boldogulásá-
nak alapja az egészséges, termékeny család, a 
karácsony előtti napot, december 24-ét az Anya 
és Gyermek Napjának rendelte el. A mult évben 
volt az első ily ünneplés országszerte. Az Orszá-
gos Anya és Csecsemővédő Szövetség (Federa-
zione Nazionale cleH'Opera Maternitá e Infanzia) 
vidéki osztályai közölték a tartományukbeli leg-
több élő gyermekkel bíró anyák nevét. Ezek so-
rából tízet kiválasztanak évente, akiket Rómá-
ban személy szerint bemutatnak a Dúcénak; 
néhánynapi ottartózkodásuk alatt ezek az anyák 

az állam vendégszeretetét élvezik. A mult évben 
megtartott első ilyen ünneplés alkalmából az 
olasz kormány az egész országban egészségügyi 
propagandát előmozdító könyveket osztatott ki 
és számos idevágó tárgyú előadást is tartoltak 
az anyáknak. 

# 

Férfi- vagy nőtanító? A nemzetnevelésügyi 
minisztérium költségvetésének tárgyalása kap-
csán különös érdeklődést keltett Alfredo Baccelli 
szenátor, előadó, volt közoktatásügyi miniszter 
jelentésének az a része, amely az elemi iskolai 
férfitanítók csekély számát sajnálatosnak tartja 
és a fiúk nevelése szempontjából hangsúlyozza 
annak fontosságát, hogy a pályát választó ifjak 
nagyobb számban szánják magukat a tanítói hi-
vatásnak. Szerinte a szorgalom, az elmélyedés, 
természetéből folyó szeretetteljes odaadás üd-
vössé és kívánatossá teszi a nők működését az 
elemi iskola alsó osztályaiban, ahol a fiúgyermek-
nek is szüksége van még a gondos anyai veze-
tésre, ellenben a nagyobb fiúkkal szemben, a fel-
sőbb osztályokban, már nagyobb erélyre van 
szükség, a férfias karakter képzése érdekében is, 
amire viszont a gyengébb szervezetű és gyengé-
debb érzésű nő kevésbbé alkalmas. Az olasz fa-
siszta kormány tehát ennek tudatában a tanítói 
állás anyagi helyzetének éis társadalmi meg-
becsülésének jelentékeny emelésével az utóbbi 
években tervszerűen arra törekszik, hogy minél 
több ifjú nyerjen kedvet a tanítói pályára. 
E tekintetben a tanítóképző intézetek tanulóinak 
statisztikája az utóbbi években máris lényeges 
gyarapodást mutat. • 

c) Francia tanügyi lapokból. 

A gyermekek osztályozása lélektani 
típusuk szerint. 

A dolog technikai része. A használatos anyag 
négy kérdéscsoportból és egy grafikonból vagy 
pszichogrammból áll, amelybe a kérdezgetés 
eredményét följegyezzük s amely lehetővé teszi, 
hogy egyetlen pillantásra megállapítsuk, me-
lyik lélektani típusba tartozik a tanulmányo-
zott egyén. 

A kérdéscsoportok megfelelnek a négy lélek-
tani típusnak: A. érzéki; B. utánzó; C. intuitív 
(közvetlen szemlélődő); D. elmélkedő. Mindenik 
kérdéscsoport húsz kérdésből áll, amelyeket 
folyószánmial látunk el 1-től 80-ig. 

Az egyes kérdések az illető típus jellegzetes-
ségeihez igazodnak. Mindenik kérdés mellett öt 
hasáb van az eredménynek, vagy pontosabban: 
a válaszok minőségének bejegyzésére. Erre a 
következő jelek használatosak: 

+ + a kérdéses tulajdonság túlzott mérték-
ben jelentkezik; 

+ a mérték normális; • 
+ — kevéssé, kétes vagy határozatlan alak-

ban jelentkezik; 
— nem nyilvánul; 

éppen az ellentétes tulajdonság mutat-
kozik. 
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A válaszok után ezeket a jeleket beírjuk a 
megfelelő hasábba s ekként mindenik típus 
húsz kérdésével szemben húsz válaszjelet kap-
tunk. Avégből, hogy a válaszok és osztályozá-
suk a legmegbízhatóbbak legyenek, ajánlatos a 
gyermekek szüleivel is érintkezésbe lépnünk, 
valamint közvetett úton, a társalgás során, ma-
gát a gyermeket is kifürkésznünk. 

A psziehogramm ötrétíí körből áll; méretük 
közömbös, csak arra ügyeljünk, hogy az egyes 
belső körök egyenlő távolságra legyenek egy-
mástól. A központból nyolcvan sugár ágazik 
szét, a négy kérdéscsoportnak megfelelően. Ha 
e sugarakat 1-től 80-ig megszámozzuk, az első 
húsz kérdés, az első körnegyed, az érzéki típus-
nak, a második körnegyed (21—40) az utánzó 
típusnak, a harmadik körnegyed (41—60) az 
intuitív típusnak s a negyedik körnegyed (61— 
80) az elmélkedő típusnak a zónája lesz. Az öt-
rétű körnek a külső körébe és a megfelelő kör-
negyedbe jegyezzük a + + jelű válaszokat, a 
következő belső körbe és megint a megfelelő 
körnegyedbe a + jelű válaszokat, ezután sor-
ben a belsőbb körökbe s a megfelelő körnegye-
dekbe a + — , majd a — és a jelű válaszo-
kat. Ha aztán az egyes körszeleteket egész 
hosszukban és széltükben kiszínezzük, áttekint-
hető ábrát nyerünk a vizsgált egyén lelki tu-
lajdonságairól. Típusát megadja elsősorban az 
a körnegyed, amelyben a kiszínezett körszele-
tek a legtöbb helyet foglalják el, másodsorban 
pedig a következő körnegyed. 

Ha ezt a munkát évente elvégezzük, ugyan-
azzal a gyermekkel, a pszichogrammok egybe-
vetése útján követhetjük lélektani típusának 
fejlődését. 

A.-kérdéscsoport: Érzéki típus. 
1. A vizsgált egyén jó egészségnek örvend-e? 
2. Erőteljes-e? 
3. Jóétvágyú-e? 
4. Vájjon nagy fontosságot tulajdonít-e a 

táplálkozásának? 
5. Rajta van-e, hogy anyagi szükségleteit ki-

elégítse? 
6. Szereti-e a kényelmet és gondot fordít-e 

rá, hogy erre irányuló vágyainak eszközeit biz-
tosítsa? 

7. Fél-e a betegségtől, haláltól, szenvedéstől? 
8. Sokra becsüli-e a ragaszkodásnak a jeleit? 
9. Érdeklődik-e az egyéni életmód szabályai 

iránt? 
10. A természet büntetéseivel (pl. gyomorron-

tást kísérő bajokkal) szemben érzékenyebb-e, 
vagy pedig a becsületérzést érintő fenyítések-
kel szemben? 

11. Irtózik-e attól, hogy alá legyen rendelve 
valamilyen tekintélynek? 

12. Szereti-e a meséket s a csudás története-
ket? 

13. Értelme a valósághoz tapad-e? 
14. Nehezen tanulja-e az elvont ismereteket? 
15. Lomha-e emlékezőképessége? 
16. Van-e kézügyessége? 
17. Van-e hajlama a gyakorlati munkára? 
18. Önkéntelenül követi-e tiszta érzelmeit? 

1 19. Uralkodik-e rajta az önzése? 
20. Más egyének iránt azoknak külseje vagy 

pedig gondolatai szerint tanúsít nagyobb ér-
deklődést? 

B.-kérdéscsoport: Utánzó típus. 
21. Ösztönösen szeretetreméltó és szolgálat-

kész-e? 
22. Szereti-e a társaságot? 
23. Kedveli-e a csoportban folyó munkát és 

játékot? 
24. Van-e érzéke a benső barátság iránt? 
25. Együttmunkálkodik-e társaival? 
26. Türelmes-e társaival szemben? 
27. Megvédi-e a közös érdekeket? 
28. Tiszteli-e a felnőtteket és engedelmeske-

dik-e nekik ama tekintélynek a hatása alatt, 
amelyet azok reá gyakorolnak? 

29. Alkalmazkodó és általában kellemes egyén-e? 
30. Tagja-e valaminő egyesületnek? 
31. Ellenkezés nélkül hozzásímul-e környeze-

téhez? 
32. Utánozza-e, akár tudatosan, akár tudat-

talanul, valamelyik társának vagy felnőttnek 
kézmozdulatait, cselekedeteit vagy beszédét? 

33. Nagyravágyó és vetélkedő-e? 
34. Fél-e a bírálattól és büszke-e az elisme-

résre? 
35. Önként és pontosan aláveti-e magát a 

játékszabályoknak és az iskolai fegyelemnek? 
36. Megszívleli-e felnőtt hozzátartozóinak ta-

nácsait? 
37. Van-e rá szükség, hogy állandóan vezes-

sék, támogassák? 
38. Szereti-e a történelmet, a hagyományt? 
39. Konzervatív hajlamú-e, és keriili-e, hogy 

hűtlen legyen a szokásokhoz? 
40. Jó emlékezőképessége van-e? 

C.-kérdéscsoport: Intuitív típus. 
41. Szereti-e oktatgatni a tudatlanokat s meg-

van-e benne a spontán nevelőérzék? 
42. Van-e benne konkrét alkotó képzelőtehet-

ség és kezdeményező szellem? 
43. Vájjon kíváncsi természetű-e és kutat-

gatja-e a jelenségek okait? 
44. Érdekli-e az új és megvan-e benne a vágy, 

bogy azt eltanulja ós továbbfejlessze? 
45. Van-e érzéke a mechanika iránt? 
46. Megfigyeli-e a természetet? 
47. Buzgón dolgozik-e, anélkül, hogy a felnőt-

tek véleményével törődnék, egyedül a nehézsé-
gek leküzdésének szentelvén minden igyekeze-
tét? 

48. Megfigyeli-e a környező személyeket, még 
pedig érzékkel a lélektani szempontok iránt? 

49. Magától fejlődik-e értelme? 
50. Szereti-e függetlenségét, szabadságát? 
51. Megvédi-e jogait? 
52. Megokolt-e az önszeretete? 
53. Szeret-e rendelkezni, irányítani, vezetni? 
54. Vezeti-e társainak valamelyik csoportját 

és tényleg hatást gyakorol-e rája? 
55. Szeretik és tisztelik-e társai? 
56. Vállalkozó és lelkesedő természetű-e? 
57. Szeret-e vitatkozni valaminő tárgy felett? 
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58. Észlelhető-e benne kiváló hajlam a vonza-
lom, a szeretet iránt? 

59. Fel tudja-e fogni a ténykedéseivel járó 
felelősséget1? 

60. Csak azt tanulja-e könnyedén, ami érdek-
lődését fölkelti? 

D.-kérdéscsoport: Elmélkedő típus. 
61. Ért-e valaminő egyesület megszervezésé-

hez? 
62. Hatást gyakorol-e a maga szervezőképes-

ségével? 
63. Kiválik-e szellemi munkásságával? 
64. Sokáig meg tudja-e őrizni figyelmét ak-

kor, amidőn elvont kérdésekről van szó? 
65. Könnyedén megérti-e az okoskodást, ok-

fejtést? 
66. Érdeklik-e őt az elvont tantárgyak és ha-

mar megéx-ti-e azokat? 
67. Gondolkozik-e, mielőtt beszól és elmélke-

dik-e, mielőtt cselekszik? 
68. Logikusan elrendezi-e eszméit ós világo-

san fejezi-e ki magát? 
69. Megbajol-e az észokok előtt? 
70. Teljesen képes-e az önoktatásra és sze-

reti-e ezt? 
71. Az igazságon csügg-e mindenekfölött? 
72. .ló megfigyelő-e? 
73. Előrelátó-e ós jóslásai beválnak-e? 
74. Szereti-e a komoly tárgyú, például bölcse-

lettel foglalkozó beszélgetést? 
75. Súlyt helyez-e a tények magyarázatára? 
76. Van-e tudományos szelleme? 
77. Önként aláveti-e magát a fegyelemnek? 
78. Ellentáll-e a mások véleményében rejlő 

ösztönzésnek, avégből, hogy megmaradjon a sa-
ját felfogása mellett? 

79. Becsiili-e a tudományos, bölcseleti vagy 
lélektani művek olvasását? 

80. Van-e bíráló érzéke?-
Esperanza Abraham Est er a, 

a f-lsőbb tanárképzősintézet profess.ora 
Assomptionban (Paraguay). 

Pour l'Ére nouvelle (Párizs), 
1934 februári szám. 

d) Német tanügyi lapokból. 

Mit várunk a népiskolától és a tanítótól? 

A. Zürichben megjelenő Schweizerische Leh-
rerzeitung, a német Svájc tanítóságának hiva-
talos lapja, ez év elején a fenti körkérdést in-
tézte a közönséghez. Jellemző a svájciaknak az 
iskola és a pedagógiai kérdések iránt való nagy 
érdeklődésére, hogy a körkérdésre özönével ér-
keztek a válaszok a társadalom különféle réte-
geiből. Ipari munkások, kézművesek, kereske-
dők, szakpedagógusok, tudósok éppen úgy 
résztvettek a feladott kérdés körül kialakult 
vitában, mint a falu népe. 

A lap szerkesztőségének felkérésére Dr. Ernst 
Probst bázeli nevelésügyi tanácsos dolgozta fel 
a válaszok sokaságát, hogy így kialakuljon va-
lami egységes kép a sok és sokféle kívánságból 

és véleményből. Dr. Probst a lap egyik leg-
utóbbi számában hosszabb cikk keretében szá-
mol be az eredményről. 

A sokszáz válaszból megállapítható, hogy ál-
talában mindenki meg van elégedve a népisko-
lával és senki sem támaszt vele szemben telje-, 
síthetetlen követeléseket. Ha e körkérdésre fe-
leletet adó valamennyi érdeklődőt közös tanács-
kozásra lehetne összehívni, ott bizonyára min-
den nehézség nélkül három alapkövetelmény-
ben lehetne egyesíteni a sokféle kívánságot. 
Ezek az alapkövetelmények a következők: 

1. A népiskola ne neveljen félművelt tudálé-
kosokat, hanem nyújtson szerény, de biztos tu-
dást, amire az egyszerű élethivatások gyakorlá-
sánál szükség van. Ezenkívül legyen az iskola 
mindig tekintettel a lelki javakra (vallásos hit, 
művészi érzék, szakértelem), amelyek az élet 
értékeit jelentik. 

2. Nevelési tekintetben törekedjék a népiskola 
egyrészt a gyermeki erők felszabadítására, 
másrészt a munkakedv és kötelességtudás ki-
fejlesztésére s végül a felebarátokkal és a kö-
zösséggel szemben való felelősségérzés erősí-
tésére. 

4. A tanító és tanítónő ne elégedjék meg a 
szigorúan vett iskolai munkával, hanem vegyen 
részt a szülők örömében-bánatában is, hogy így 
szorosabb együttműködés alakuljon ki az is-
kola és a szülői ház között. 

Lényegében egy csupa pedagógusból álló bi-
zottság sem állíthatna fel más alapkövetelmé-
nyeket a népiskolával és a tanítóval szemben. 
Ám amilyen könnyű ezeket a kívánságokat ki-
mondani, olyan nehéz a gyakorlatban telje-
síteni. 

Ha a tárgyi munka szempontjából nézzük a 
dolgot, meg kell állapítanunk, hogy a népiskola 
nem tehet eleget az, egyes élethivatások külön-
leges követeléseinek. A tanító csak szűkebb te-
rületet tudhat alaposan megművelni s bizony 
éppen elég időt és energiát követel tőle csupán 
az olvasásban, írásban és számolásban való jár-
tasság begyakoroltatása is. A tanító nem té-
vesztheti szem elől, hogy ezek az elemi kész-
ségek eszközei a magunk megértetésének és 
egymás megértésének s így a társadalmi közös-
ség szempontjából óriási a jelentőségük. Ám e 
magasabb cél kedvéért az elemi tárgyak taní-
tásánál nem eshet a rideg drill hibájába, mert 
ezzel az eredményesség rovására lefokozná a 
munkakedvet. Az elemi tárgyak tanítása ne 
váljék szaktanítássá, hanem álljon a szellemi 
és érzelmi képzés szolgálatában. Ha a gyerme-
kek így elsajátítják az elemi iskolai készsége-
ket, akkor már meg is lehetünk elégedve a nép-
iskola szakbeli teljesítményével. Csak azt kí-
vánjuk még, hogy ezenfelül az iskola a szellemi 
öntevékenységre is ösztönzést nyújtson a gyer-
meknek. 

A nevelési szempontot tekintve a választadók 
egyértelműen utalnak a népiskola közösség-
képző jelentőségére. Különféle társadalmi réte-
gekből való fiatalok jönnek itt össze és közös 
feladat elé állíttatnak. Ha a tanító a meglévő 
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ellentéteket ki tudja egyenlíteni, s ha a fele-
baráti érzést és a másokkal szemben való fele-
lősségérzést megerősíti a gyermekben, máris 
mély jelentőségű feladatot végzett, hiszen elő-
készítette az emberi megértésnek és az emberi-
ség békéjének a talaját,. Természetesen nehéz 
mindig igazságosnak maradnia a nyugtalanok-
kal, gondtalanokkal, makrancosokkal szemben, 
ám ha sikerül a közösségképző erők érvénye-
sülését elősegítenie, akkor minden különösebb 
állampolgári nevelés nélkül is jelentős felada-
tot végzett a haza szolgálatában. 

A társadalommal való kapcsolat érzéséből az-
után két újabb nevelési eredmény nőhet ki, ne-
vezetesen a munkakedv és a kötelességtudás 
erősödése. A munkában csak az találhat örö-
met. aki megérti, hogy minden igaz fáradozás 
a közösségért végzett szolgálatnak számít. Ezt 
az alaphangulatot a tanító azzal idézheti fel, 
hogy még a kisebb iparkodást is megértő el-
ismeréssel fogadja. Ne csupán a tehetségeseket 
állítsa az osztály elé példaképül, hanem hívja 
fel a figyelmet az igyekvő gyengébbekre is. 

Ami végül a tanítónak a község társadalmá-
ban való helyzetét illeti, erre nézve az első 
megjegyezni való, hogy a tanító ne akarjon 
olyankor és ott is tanítani, amikor és ahol 
előbb magának is kérdeznie kellene. Ha a fiatal 
tanító ezt nem tartja szem előtt, könnyen hát-
térbe szorulhat, mert nem tudja teljesen meg-
ítélni a gyakorlati kérdéseket. Igyekezzék a 
tanító megérteni a szülők gondjait és örömeit, 
éppen úgy, mint ahogyan betekinteni igyek-
szik a gyermekek belső világába. Az idősebb 
nemzedék bizalmát azonban nem lehet egy-
könnyen megnyerni. Ha a tanító viselkedéséből 
a szülő a „műveltebb" önhittségét érzi ki, akkor 
a bizalma éppen úgy elmarad, mint abban az 
esetben, ha a tanító fellépése túlságosan köz-
vetlen, nyers, pajtáskodó. A helyes hangot a 
szülőkkel való beszélgetésben csak az találhatja 
meg, aki az arany középúton jár. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Száz esztendő gyermekirodalma. 
A Magyar Szülők Szövetségének II. gyer-

mekügyi kiállítása. — 
A z első jelentős képeskönyv-kiállítást Magyar-
országon húsz esztendővel ezelőtt az Iparművé-
szeti Társulat gyermekművészeti kiállításának 
keretében rendezték. A világ legjobb képes-
könyveit mutatta be ez a kiállítás, a gyermek 
életének művészi, tarka kulisszáit. Később a 
Magyar Bibliophilek Társasága állított ki 
gyermek-képeskönyveket, — ennek is van már 
legalább tíz esztendeje. Ámulva és lelkesülten 
fedezték fel ekkor a könyvkedvelők a régi ma-
gyar képeskönyv szépségeit.1 De olyan nagy 

tömegben még sohasem járt a közönség a ma-
gyar gyermekkönyv1 csodájára, mint a Magyar 
Szülők Szövetségének II. gyermekiigyi kiállí-
tásán, a Corvin-Áruház felsőemeleti termeiben. 
„Mindent a gyermekért" címmel rendezett ki-

Madách. Imre rajza 6 éves korából. 
A Magyar Szülők Szövetsége II. gyermekügyi 

kiállításáról. 

állítása számára a legszélesebb néprétegek 
nyilvánosságát kereste a Szövetség és ebből 
a szempontból a kiállítási helyiség megválasz-
tása szerencsésnek bizonyult. A március végén 
zárult kiállításnak legfőbb jellemzője és álta-
lános értékmérője a rendkívül nagy látogatott-
ság volt, a gyermek és az irodalom vonatko-
zásait szemléltető csoportnak pedig az adott 
különös érdekességet, hogy egész anyagát a 
magyar ifjúsági irodalom legrégibb kiadója, a 
történelmi nevezetességű Landerer és Hecke-
nast-cégből lett Franklin-Társulat állította ki. 

A mindmáig élő képeskönyvek közt legrégibb 
liezerédj Amália: Flóri könyve, amely 1836-ban 
jelent meg Pesten s azóta — alighanem Gyulai 
Pál vagy Szász Károly átdolgozásában2 — szá-
mos kiadást ért. Mellette egy „Kis biblia gyer-
mekek számára" gyönyörködteti a szemet, a 

1 Nádai Pál: Magyar gyermek-képeskönyvek. Magvar 
Művészet. 111. 620—630. 1. 

2 Dr. Szondy Gvörgv: A magvar ifjúsági irodalom 
gyermekkora (1669—1848). Kecskemét, 1932. 10. 1. 
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szabadságharc korából. Csodálatosan szép szí-
nes címképével, amely a kiadói műgondnak 
valóságos remeke, Győry Vilmos „Balassa Já-
nos" című történeti elbeszélése (1858) legszebb 
ékessége a kiállításnak. Vachott Sándorné tol-
lából való a leányifjúsági iratok eg-yik első 
mintaképe, „A magyar nemzet története fiatal 
leánykák számára" (1863). A biedermeier-idők 
Magyarországának emlékét idézi fel „Mariska, 
a kis pesti babaszakácsnő" (1869), meg Réthi 
Lajos „Ifjúsági beszélyei"-nek színes cím-
lapja is. 

Atyáink jellemét Mayer Miksa ifjúsági 
könyve, a „Derék férfiak" formálhatta (1882), 
anyáink ujja talán Mikszáth Kálmán „Tündér-
liget"-jének sorain (1886) baktatott végig ki-
csiny korában és mire mi magunk is képes-
könyvre kezdtünk áhítozni, ugyanezt a köny-
vet vagy Pósa bácsi „Czini-czini"-albumát 
(1896) kaptuk tőle ajándékba.. . Habent sua 
fata libelli... Nem a szemléltető anyag sok-
féle változata, hanem egy-egy jellegzetes példa 
egymásravonatkoztatása mutatja meg ebben a 
tanulságos csoportosításban, hogy miképen 
fordult a magyar gyermekkönyv fejlődése a 
német Kulturgut (Hoffmann Ferenc: A kis 
regélő, 1865... és hasonlók) virányairól a ma-
gyar népiesség zamatos termése felé (Benedek 
Elek: Nagyapó mesél Évikének, 1913 és Nagy-
apó mesefája, 1921). 

Az ifjúsági iratok fejlődéstörténetét Cox— 
Komáromy: Görög regék (1877), Verne—Szász 
Károly: Tizenötéves kapitány (1890), Hevesi 
Lajos: Jelky András (1880) és Molnár Ferenc: 
A pálutcai firík (1907) régi s új kiadásainak 
felsorakoztatása érzékelteti. Erdélyi Indali Pé-
ter „Képes ABC"-jének hatvan év előtti ki-
adása, vagy Matics Imrének az ötvenes évek-
ből származó „Olvasásjátéka" mellé képzeljük 
oda a mai iskolásgyerekek színes ábécésköny-
veit, hogy fel lehessen mérni: milyen magas 
színvonalra emelkedett a magyar tankönyv az 
évszázad legutóbbi néhány esztendejében. S ha 
nagyapáink, de még apáink gyermekkorában 
is gyakran idegenből kellett kölcsönöznünk 
ifjúsági irataink íróit, tartalmát, képeit, ma 
már a magyar gyermekkönyv s a magyar 
meseillusztráció nemcsak a nemzeti lét kiapad-
hatatlan forrásaihoz vezető utat találta meg, 
hanem eljutott külföldre is, hogy idegen nyel-
veken új olvasórétegeket hódítson. „A pál-
utcai fiúk" német- és norvégnyelvű kiadásai 
és a nagy magyar művésznek, Pogány WiIly-
nek egy angol meséskönyvhöz készített szín-
pompás képei jelzik a kiállításon a fejlődés-
nek ezt a fokát. 

A gyermekkönyv-illusztráció időrendi fejlő-
dését és a színes címlap készítésének műhely-
titkait Vadász Miklós, Jaschik Álmos, Fáy 
Dezső, Garay Ákos, Mühlbeck Károly, Végh 
Dezső, Bäsch Andor Mihály alkotásai tárják 
a néző elé. Ezek mellett Heckenast Gusztáv 
könyvnyomtatóműhelyéből származó eredeti 
metszeteken elragadó egyszerűséggel és utá-
nozhatatlan bájjal elevenedik meg a nmlt szá-
zad krinolinos, vitézkötéses gyermekvilága. 

Az ifjúság olvasmányainak egyik legkivá-
lóbb teorétikusa, Tóth Rezső mondotta harminc 
esztendővel ezelőtt, hogy „az ifjúsági iroda-
lomnak elvégre is egy főcélja van: hogy elő-
készítsen a nagy irodalomra; hogy első foka 
legyen annak a lépcsősornak, amely a leg-
nagyobbakhoz vezet".3 Ennek az igazságnak 
felismeréséről tanúskodik, hogy a kiállításon 
díszes helyet kapott a magyar remekírók mű-

'vészi becsű arcképsorozata (Barabás Miklós 
több eredeti rajzáról készült rézkarccal) s az 
arcképek között az Olcsó Könyvtár és a Ma-
gyar Könyvtár néhány iskolai füzete, annak 
bizonyságául, hogy a jó gyermek- és ifjúsági 
irodalom a magyar halhatatlanok felé vezérli 
nemzetünk ifjúságát. 

Ennek a tisztult szellemű, értékes gyermek-
irodalomnak évszázados történetéről adott ér-
dekes áttekintést a Franklin-Társulat gyűjte-
ménye, amely a Magyar Szülők Szövetsége ki-
állításának százezernyi közönségét nemcsak az 
ifjúsági irodalom fejlődésének hatalmas len-
dületéről tájékoztatta, hanem annak eszményi 
rendeltetésére4 is emlékeztette az érdeklődők 
nagy tömegét. Dr. Fenyves Pál. 

Dr. Frank Antal: A munkaiskola gyakorlati 
értéke. (A Katliolikus Tanítónők és Tanárnők 
Országos Egyesületében tartott előadás külön-
lenyomata.) 

Az érdekes és értékes előadásból elénk tárul 
az igazi munkaiskola lényege, amely nemcsak 
a gyermek, hanem a tanító tevékenységét is 
kívánja. A szerző igen eredeti és értékes fel-
fogással szaporítja a munkaiskola fogalmának 
eddig kissé homályos s bizonytalan jegyeit. 
Rámutat arra, hogy a munkaiskola nemcsak 
cselekvést, hanem a kristálytiszta erkölcsi fel-
fogásból fakadó s annak megfelelő cselekvést 
kíván. Az eddigi meghatározások szerint a 
munkaiskola csupán a megértést, az ismeret-
nyújtást, a tanítás érdekeit szolgálta, a szerző 
meghatározása szerint ez nem elég. Szerinte az 
igazi munkaiskolának a nevelést éppen úgy 
kell szolgálnia, mint az értelem kiművelését. 
S a nevelésben sem elégszik meg az „elméleti 
neveléssel", hanem a krisztusi igazságoknak 
megfelelő, munkán, cselekvéseken alapuló ne-
velést kívánja. (A különlenyomat kapható a 
szerzőnél, Budapest, I, Ferry Oszkár-utca 40.) 

Dr. Rapcsányi Jakab: „Az anyaság története". 
(Az Országos Stefánia-Szövetség kiadása.) 

Az anya- és csecsemővédelem egyik meg-
győződéses és tudós élharcosa ebben a kitűnő 
könyvében huszonnyolc fejezetben írja meg az 
anyaság történelmének vázlatos múltját, a 
különböző népeknek az anyaságra vonatkozó 
ismereteit. 

Talán sohasem bírt nagyobb fontossággal, 
mint, ma, a szerzőnek a könyv bevezetésében 

3 Dr. Tóth Rezső: A magyar ifjúsági irodalom s a 
népiskolai ifjúsági könyvtárak. Budapest, 1904. 9. 1. 

4 Dr. Lorinczy Szabolcs: Az ifjúsági és a gyermek-
irodalom. Néptanítók Lapja. LXVII. 218. 1. 



172 N É P T A N Í T Ó K L A P J A ÉS N É P M Ű V E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó 67. eVFi. 

foglalt az a megállapítása, hogy a nemzetek és 
országok jövőjének alapja az utódokról való 
gondoskodás, s midőn az egyén benső ösztönből 
életének és fajának fenntartásáért küzd, nem-
zetének jövőjét építi. Ez a jövőt építő munka 
adta meg minden időkben és minden népeknél 
a fajfenntartás áldozatos és legaktívabb szol-
gálójának, az anyának a megbecsülést, az 
anyaság az a fény, mely a legmagasabb északi 
pólustól a föld legtrópikusabb zónájáig, a leg-
nagyobb palotától a legtörpébb kunyhóig, vá-
rosban, faluban, a sivatag magányában és az 
őserdőben egyaránt boldogságot és megnyug-
vást önt a női kebelbe. 

Magyarságunk életéért, magyar fajtánk fenn-
maradásáért való küzdelem pedig talán soha-
sem volt időszerűbb, sőt nehezebb, mint éppen 
napjainkban. A magyar családnak egészségét, 
a gyermeknek életét a gazdasági bajok szülte 
tömegnyomor ezer változata fenyegeti, a lel-
kek nyugtalansága pillanatra sem szűnik meg 
s mindennek szomorú következménye, hogy az 
utódokról való gondoskodás ösztönös érzését az 
élet terheiből és a küzdelmektől való félelem 
megbénítja, hibás utakra téríti. 

Jól mondja a szerző, hogy hitre és cselekvő 
szeretetre van szükség. Hitre, amely a lelkek 
nyugalmát visszaadja és cselekvő szeretetre, 
amely az utódokról való gondoskodás ösztönös 
érzését orvostudományi, gazdasági, társadalom-
és gazdaságpolitikai intézkedésekkel vissza-
vezeti őseredeti mivoltához és azt a nemzeti 
lét szolgálatába állítja. Könyvével is a magyar 
anya- és csecsemővédelmi szervezet áldozatos 
és nemzetmentő munkájának támogatását, a 
magyar anyák okulását kívánja a szerző szol-
gálni. 

Szabó Gyula: Dalok az édesanyámról. Két-
szólamú dalok „Anyák napjára". 

Ebben a füzetben tizenkét szép költeményt 
zenésített meg a szerző. Ezek közül kettő 
Hőnyin Mihály, tíz pedig Pósa Lajos verse. 
A dalok szövegével az édesanya iránti vég-
telen szeretetet ébreszthetjük fel és mélyíthet-
jük a gyermek lelkében. A szöveghez simuló 
kedves, meleg dallam még fokozottabbá teszi 
ezeknek az érzelmeknek mélyítését. Hisszük, 
hogy ezek a dalocskák csakhamar meghono-
sodnak az iskolákban s hozzá fognak járulni 
az „Anyák napján" tartandó ünnepélyek me-
legségének emeléséhez. (Kapható a szerzőnél, 
Tiszaföldvár. Ára 1-20 P.) 

növendék elé nem tűzhetni más célt, 
mint amire lelkiismerete mindenkit köte-
lez : az erényes életet. (Kármán Mór.) 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Percival Ií. Cole: A history of educational 
thought (A pedagógiai gondolkodás története). 
London, 1931, X + 316 lap. 

Neveléstörténeti munka — a szerző bevallása 
szerint 20 évi tanulmány eredménye —, amely 
négy főrészben tárgyalja a görög, a római, a 
középkori és a renaissance-beli nevelés törté-
netét, a nevesebb szerzők műveiből merített 
szemelvények kíséretében, majd egy 5. részben 
az újabbkori nevelésnek egynémely képviselő-
jével foglalkozik (Comenius, Locke, Rousseau, 
Herbart, Pröbel), anélkül azonban, hogy ko-
runk nevelésügyi problémáit felölelné. Ehhez 
képest többek között mellőzi a következőket: 
Felbiger, Hegel, Humboldt, Thun, J. P. Fr. 
Richter, nem is szólva Kerschersteinerről, 
Sprangerről, Petersenről stb. Lessingnek, Her-
dernek egy-egy sort szentel, a szociális nevelés 
(Sociology) a tárgymutatóban sem szerepel, 
természetesen a Ratio Educationis sem. Come-
niusszal kapcsolatban megemlíti, hogy meghív-
ták Transylvaniaba, ahol gyakorlati kísérlete-
ket folytatott (218. ].). Alstedius szereplését 
Stuhl-WeisscnburgbsL helyezi át (208. 1., német 
forrás, amely nem ismer különbséget Székes-
fehérvár és Gyulafehérvár között!). 

A három utolsó fejezet csak lazán függ össze 
a könyv címével, inkább külön kikerekített ta-
nulmányok, amelyek azonban joggal tartanak 
igényt érdeklődésünkre. Az elsőben, amelynek 
címe: „Milyen ismeret a legértéke?ebbf, a 
szerző Herbert Spencerrel (1820—1903) foglalko-
zik, felsorolja az emberi tevékenységeknek tőle 
megállapított öt faját és szerinte is a legérté-
kesebbnek a tudományt (Science) vallja. Á kö-
vetkező fejezetben: „Anatole France (1844— 
1924) a gyermekkorról" 13 lapon behatóan ele-
mezi a nagy francia költőnek saját ifjúságáról 
írt könyvét (Le petit Pierre 1919, Péterke cím-
mel magyarra fordította Szini Gyula), amely 
mély bepillantást enged a költő pedagógiai né-
zeteibe, a gyermeki lélekről vallott felfogásába 
és a gyermeknek való olvasmányokba, amelyek 
közül első helyre teszi az Odisszeát, Don Qui-
cliotte-ot, Robinson Crusoe-t és Perrault meséit. 

Merőben időszerű jelleg illeti meg az utolsó 
tanulmányt: „Brit és amerikai kulturális át-
jelzések", amelyben a szerző mindkét oktatás-
ügyi rendszert finom elemzésnek veti alá, majd 
összehasonlítás után levonja a tanulságokat. 
Az angol, úgymond, az ismereteket magasabb 
szempontból önmagukért műveli, a hagyomány 
erejénél fogva a kultúrát elválasztja a hasz-
nosságtól, nála az életnek bizonyos arisztokra-
tikus felfogása nyilatkozik meg. Ezzel szem-
ben az amerikai nevelés utilitarisztikus jellegű, 
a kultúra inkább eszköz, mint cél, gyakorlati 
tevékenységében a közgazdasági élettel kapcso-
latos. Amint a kultúra fogalmazásában eltér-
nek, azonképen az útban, az iskolázásban is. 
E látszólagos ellentétek ellenére mindkét peda-
gógiai felfogás megfelel az illető nemzetnek és 
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a nemzeti és hagyományos határokon túl az 
életben közeledik egymáshoz. A megváltozott 
gazdasági viszonyok mindkét fél számára szük-
ségessé teszik a revíziót. Az angol felső okta-
tás egy tág fegyelmező folyamathoz hasonlít, 
amelyből a nemzet vezetői kerülnek ki, az 
amerikaiak lényegében az oktatási folyamatra 
vetik a súlyt. Amott a training (versenyekre 
való tervszerű előkészítés) áll homloktérben, 
utóbbiaknál az ismeretszerzés mindenki szá-
mára (demokrácia). A két irány asszimilációja 
mindegyik félnek csak előnyére válhatik. k f . 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

„Védőképességre" való nevelés 
Csehszlovákiában. 

A csehszlovák iskolaügyi minisztérium újabb 
rendelettel szabályozta a középiskolákban és 
tanítóképzőkben folyó nevelést a „védőképes-
ség" ( W a h r h a f t i g k e i t ) érdekében, amely, mint 
az alábbiakból kiderül, voltaképen a katonai 
szellemnek meggyökereztetését célozza az ifjú-
ság körében. Minthogy a hadsereg a demokra-
tikus államban elsősorban a béke fenntartásának 
fontos eszköze, a védőképességre való nevelés 
egyúttal fontos része az állampolgári nevelés-
nek. Az iskolának feladata, hogy a tanulókat 
ebbeli polgári kötelességeik tudatos és öröm-
mel teljes elvégzésére nevelje. Erre a fel-
adatra elsősorban a tornaoktatás hivatott, 
amely az ifjúság testi és szellemi erőit a védő-
képesség irányában hathatósan kifejlesztheti. 
Alkalom nyílik erre megfelelő játékok ki-
szemelésében, a szabadban való gyakorlatozá-
sok, menetelések, terepgyakorlatok stb. alkal-
mával, amelyekre a hadsereg számára előírt 
szabályzatok érvényesek. A védőképesség szem-
pontjait a lehetőség szerint a többi tantárgyak-
ban is ki kell domborítani: így az ifjúsággal 
meg kell ismertetni a hadsereg szervezetét, in-
tézményeit, a felső osztály tanulóival a katonai 
szolgálati kötelezettség rendelkezéseit, a leá-
nyokat pedig a vöröskereszt intézményével és 
tevékenységével. 

Az osztálykönyvbe való bejegyzés ellen. 

Az iskolai életben gyakran előfordul, hogy a 
tanuló, valamely meggondolatlan csínye miatt, 
megrovásként belekerül az osztálykönyvbe és 
szégyenszemre az év végéig ott szerepel, annak 
ellenére, hogy az illető ellen nem merül fel 
több panasz. Méltányos tanítók, tanárok ilyen-
kor törölni szokták a megjavult bűnös nevét, 
amelynek nyoma azonban így is megmarad. 
Csehszlovákiában a tanerők és a szülők köré-
ben mozgalom indult meg, amely az osztály-
könyvbe való bejegyzés ellen foglal állást, az-
zal a tárgyilagos megokolással, hogy a modern 
pedagógia elegendő egyéb büntető, illetőleg fe-
gyelmező eszközzel rendelkezik. Részünkről az 
osztálykönyvbe való bejegyzést, mint kiválóan 

erkölcsi jellegű büntetést, nem tartjuk feltét-
lenül elvetendőnek. Csak óvakodni kell attól, 
hogy első felindulásban derűre-borúra történ-
jék; viszont kivételesen, súlyosabb természetű 
vétségek megtorlásául alkalmazva, jó hatással 
lehet. 

Nyári tanfolyamok Münchenben. 

Július 11-től augusztus 7-ig a müncheni egye-
temen külföldiek számára nyári tanfolyamokat 
tartanak, amelyek felölelik a következő tár-
gyakat: német irodalom és nyelv, történelem, 
államtudományok, filozófia és pedagógia, mű-
vészettörténet, zenetudomány, földrajz. Lesznek 
ezenkívül német nyelvtanfolyamok kezdők, ha-
ladók és haladottak számára, továbbá tudomá-
nyos intézmények látogatásai, társas kirándu-
lások. A részvételi díj 120 márka. Az előadá-
sok két csoportra oszlanak: július 11—24-ig és 
július 25--augusztus 7-ig, ezeknek díja egyen-
kint 70 márka. A résztvevők az egyetemtől 
látogatási igazolványt nyernek, a német nyelv-
beli készséget vizsgálatokon lehet beigazolni, 
amelyekről bizonyítványokat állítanak ki. A 
tanfolyamok központi irodája bővebb felvilá-
gosításokkal is szolgál, címe: Seminar für 
Englische Philologie, München, Universität, 
Ludwigstrasse 17. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

A tanítók nagygyűlése. 

A Tanítóegyesületek Országos Szövetsége már-
cius hó 27-én tartotta igazgatósági gyűlését a 
Tanítók Ferenc József Házában. Á gyűlésen a 
vidéki tanítóegyesületek képviselőin kívül az 
Országos Tanítóegyesületek elnökségei is meg-
jelentek. Berkényi Károly elnök menyitóbeszéde 
után Vanitsek Rezső főtitkár és Markovszky 
Gyula pénztáros tettek jelentést, majd Molnár 
János fölolvasta a Tanítóegyesületek nemzet-
közi szövetségének üdvözletét, amelyet a gyű-
lés köszönettel fogadott. Ezekután Ekamv Nán-
dor, a Tanítószövetség elnöke tartott előadást 
a magyar népoktatás időszerű kérdéseiről. Az 
előadás végén határozati javaslatot terjesztett 
elő arról, hogy a nyolcosztályú népiskolát az 
egész országban nyissák meg, hozzanak tör-
vényt, hogy iparos- vagy kereskedőtanonc csak 
az lehet, aki az elemi iskola nyolcadik osztályát 
elvégezte. Hozzanak törvényt a középiskolai 
érettségi bizonyítványhoz kötött főiskolai ta-
nítóképzés megvalósítására. A tanítóság kép-
viselői nyerjenek helyet a székesfővárosi és a 
többi magyar város és község közigazgatásában. 

Ezeket a javaslatokat Ráthonyi Lajos és Fe-
renczy Kálmán hozzászólása után a gyűlés el-
fogadta. Meldoványi Gábor a tanítóság anyagi 
ügyeiről terjesztett elő javaslatokat, amely sze-
rint az összes igényjogosult állami és nem 
állami tanítókat nevezzék ki a Víl-ik fizetési 
osztályba. Szüntessék meg a termény- és föld-
járandósággal való fizetést. Rendezzék az igaz-
gatói illetményeket, a helyettes és segédtanítói 
intézményt töröljék el. A községüktől messze-



172 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 67. eVFi. 

fekvő tanyai tanítók működési pótlékot kapja-
nak, a férjes tanítónők és óvónők lakpénzét 
ne csonkítsák meg' és az óvónők előtt nyissák 
meg a VIII-ik fizetési osztályt. A gyűlés Gi-
reszhabef E. Henrik, Ormos, Lajos és Szabó 
Pál hozzászólása után elfogadta ezeket a ja-
vaslatokat is. Ezután Antalfia (Denboff) Antal 
dr. kultuszminisztériumi osztálytanácsos szó-
lalt fel. 

— A mai kormányzat — mondotta a többek 
közt — nemzeti öncélúságot és független ma-
gyar államot akar és ezeknek a kiépítését el 
sem tudja képzelni a tanítóság nélkül. Ha ez 
így van, akkor nem lehet azt gondolni, hogy a 
felelős tényezők ne akarnák a tanítóságot ennek 
a nagy munkának az elvégzésére alkalmassá 
tenni. Ismerem a tanítóság problémáit. A ta-
nítóság a nemzet egyik fenntartó eleme, jogo-
san kívánhatja tehát igényeinek kielégítését. 
De a tanítóságnak is meg kell hoznia azt az 
áldozatot, hogy most, amikor a gazdasági hely-
zet javulása már csak rövidebb idő kérdése, 
akkor a tanítóság is kivárja ennek a boldogabb 
időnek az eljövetelét. A közoktatásügyi kor-
mányzat minden tagja telve van szeretettel a 
tanítóság iránt. Soha nagyobb jóakarattal még 
nem álltak a tanítóság szolgálatára a kultusz-
minisztériumban, mint most. 

— Nekem az a véleményem, — fejezte be be-
szédét —, hogy a kultuszkormányzatnak ott 
kell lennie mindenütt, ahol a tanítóság fontos 
nemzeti és nevelési kérdésekről tárgyal, hogy 
azoknak a tanítóság lelkében való tiszta kiala-
kítását a kultuszkormányzat is elősegítse. 

Magyar Pedagógiai Társaság. A március 17-én 
Komis Gyula dr. államtitkár, majd Gyulai 
Ágost dr. főigazgató elnöklésével megtartott 
rendes felolvasóülésen először Stuhlmann Pat-
rik, a gödöllői premontrei gimnázium igazga-
tója mutatta be „Az internátusi nevelés kér-
dései" című tanulmányát. Előadó szerint az in-
ternátust szükségessé teszi a család kisegítése 
s a családi nevelés továbbfejlesztése. Itt a meg-
oldásra váró kérdések egész seregével állunk 
szemben. Milyen gyermekeket vegyen fel? Ve-
gyes vallású országban indokolt az együttes 
nevelés és kívánatos, hogy a különélő szülők 
sarjadékai is megértő és szerető irányítóra ta-
láljanak. Hogyan csoportosítsa az internátus a 
növendékeket? A túlzó individualizmusra hajló 
magyar fiúknál a közös fedél alatt való lakás 
mutatkozik kívánatosnak. IíésztvegyTenek-e az 
internátusi oktatásban és nevelésben a közép-
iskolában tevékenykedő tanárok is, vagy pedig 
külön prefektusok foglalkozzanak a növendé-
kekkel? Sok-sok szempont feltétlenül az előbbi 
megoldást ajánlja. Milyen legyen a miljő s a 
tervnevelés? A környezet vonzó, barátságos, 
ízléses legyen. A szabályok ne kössék meg a 
tanuló kezét-lábát, hanem engedjenek teret 
egyéni kezdeményezésének is. Hogy lehet a te-
kintélyt s a bizalmat egy időben biztosítani? 
Tekintély nélkül nincs fegyelmezés, bizalom 
nélkül pedig nincs nevelés. Bizalmat keltő te-
kintélyre van tehát szükség. Szabad-e a tanul-
mányokat a játék s a sportok miatt elhanya-

golni? Nekünk többet kell tanulnunk, mint az 
angoloknak, különben ma már ők is látják, 
hogy nekik is meg kell becsülniük az elméleti 
tanulmányokban kiválókat. Sok más problé-
mája is van még az említetteken kívül a kon-
viktusi nevelésnek, ám azért a hivatásuk tuda-
tában levő, rátermett, áldozatos lelkű nevelők 
a legsúlyosabb akadályokon is győzedelmes-
kedni fognak. 

Ezután „Népművelés és nemzetművelés" cím-
mel Lechnitzky Gyula tanítónőképzőintézeti ta-
nár tartotta meg felolvasását. Előadó kiemelte, 
hogy a nyugati nemzetek öntudatosan hozzá-
foglak jövőjük előkészítéséhez. E téren a ma-
gyar nemzet sem maradhat el. A nemzet jobb 
jövőjének érdekében sokat tehetnek a nép-
művelők és a magyar értelmiségnek nemzeti 
életfelfogású tagjai. Különösen akkor, ha fel 
tudják ébreszteni a nemzet igazi teremtő szel-
lemét és egységes felfogásra, tervszerű, cél-
tudatos együttműködésre nevelik a nemzet tag-
jait. A nemzetnek igazi, tiszta, őseredeti te-
remtő szelleme: a nemzeti géniusz. Ez a ma-
gyar nemzetnek vezérlő szelleme, mert meg-
mutatja az értékes nemzeti élet felé vezető 
utat. Az iskolában folyó nemzeti nevelés és az 
iskolánkívüli népművelés már eddig sokat tett 
a nemzeti érzés és a hazafiasság ápolása érde-
kében, de a közösségórt fáradozó nevelés nem 
tudja teljesen megoldani feladatát, ha nem a 
közszellemből indul ki. Ezért a nemzetnevelést 
ki kell egészíteni nernzetműveléssel. Széchenyi 
életével és tanításával megismertette velünk a 
nemzetművelés módszereit és céljait, A nem-
zeti szellem hatásának fölismerése továbbá biz-
tosíthatja azt, hogy a nemzeti géniusz valósá-
gos irányító hatalom legyen a nemzeti érzésű 
emberek lelkében, felszabadítója a nemzet te-
remtő erőinek és megindítója a nemzet érdeké-
ben folyó alkotó munkának. 

A Siketnémák és Vakok Tanárainak Országos 
Egyesülete március hó 17-én választmányi gyű-
lést tartott, amelyen Herodek Károly elnök be-
számolt a Debrecenben rendezendő közgyűlés 
és tornabemutató ügyében eddig folytatott tár-
gyalásairól. Sajnálattal jelentette, hogy a fo-
gyatékos érzékű tanulókkal nagyobbszabású 
bemutató rendezésére a szakférfiak részéről az 
időtartamot illetőleg is nehézségek merültek 
fel, amennyiben ilyen nyilvános bemutatóhoz 
igen alapos ós szakszerű előkészületre van 
szükség, ami kétségtelenül egy-két hónap alatt 
meg nem történhetik. Éppen azért a szép és 
gyakorlatias irányú terv megvalósításától a 
választmánynak egyelőre el kellett tekintenie. 
Elhatározta a választmány, hogy a közgyűlést 
a jövő tanév elején a nagymultú váci Siket-
néma Intézetben fogja a Chazar András-féle 
serlegünnepéllyel kapcsolatosan megtartani. — 
A választmányi ülés keretében Murányi Antal 
siketnémaintézeti tanár a siketek amerikai in-
tézeteiben folyó ipari nevelésről és annak ered-
ményeiről tartott ismertetést. 
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h í r e k 

Az anyak i rá lyné. 

A k i s Hollandia n a g y k i rá lyné já ró l van 
szó: E m m a királynéról , aki a mu l t hetek-
ben költözött el dicsőséges őseihez. Édes-
a n y j a volt Hol landia mai u r a l k o d ó j á n a k : 
Vi lma királynőnek. í gy ju to t t az Anya -
k i rá lyné történelmi címéhez. A kis Hollan-
d iának nagy g y á s z a van, de gyásza egy-
szersmind az egész művelt v i lágnak is, 
mer t E m m a k i r á l y n é nemcsak Hollandia 
ma uralkodó k i rá lynőjének vol t szerető 
édesany ja , de nemzetének, a munkás és 
műve l t Holland nemzetnek is, melyet kor-
mányzásáva l a művel t ség magas l a t á r a emelt. 
E m m a királyné nyolc esztendeig, míg 
leánya, a mai k i r á l y n ő nagyko rúvá nem 
le t t , "vagyis 1890—1898-ig mint régens ki-
rá lyné uralkodott, de azóta is Hol landia 
legelőkelőbb vezérlő szelleme vol t . E g y i k e 
azoknak, akik a hol land nemzetet naggyá 
tet ték. A holland h a j ó k és a hollandok fá -
radha ta t l anu l j á r j á k a nagyvi lágot s min-
d e n ü t t becsületet és tiszteletet szereznek a 
holland névnek és a holland ku l tú rának . 
A hollandok nem a véres csatasíkokon, ha-
nem a tudomány és a művészet, az ipar és 
a kereskedelem m u n k á s műhelyeiben kere-
sik a dicsőséget és nemzetük boldogulását , 
mellyel az egyetemes emberiség érdekei t 
szolgálják. 

E m m a királyné nekünk magyaroknak kü-
lönösen is kedves. Ő volt az, aki a világ-
háború után bekövetkezett erkölcsi világ-
háborúban legelső volt, aki segítő kezét 
és résztvevő nemes szívét először n y ú j -
totta a világgyűlölet sziszegése között ver-
gődő magyar nemzetnek. Az általános nyo-
morból sok száz m a g y a r gyermeket vit t á t 
h a z á j á b a s ott anyai szeretettel gondoz-
tat ta , segítette és neveltette őket. A jó-
ság földi angyala volt E m m a kirá lyné, aki t 
a h á l á s magya r szív, a sokezer m a g y a r 
g y e r m e k sohasem fe le j t el, h a n e m imádsá-
ga iba foglal, m e g á l d j a s í r já t és emlékét s 
kegyelettel í r j a dicsőséges nevét az Ember -
szeretet önzetlen n a g y csil lagainak tündöklő 
sorába! 

Agrárpedagógia i k iál l í tás az országos 
mezőgazdasági k iá l l í táson és vásáron. 

A. magyar gazdatársadalom termelő munká-
jának nagy jelentőségét, páratlan szép ered-
ményeit és világviszonylatban is elismerésre-
méltó fejlettségét dokumentálta a most bezá-
rult negyvenharmadik gazdaünnep. Impozáns 

látványt nyújtott az államfő ünnepélyes meg-
nyitásakor felbocsátott 500 postagalamb felrep-
penése, melyek az ország minden tája felé 
szerte szálltak. 

Szemet kápráztató volt megfigyelni az ál-
lami ménesbirtokok, valamint egyesek gyönyö-
rűen kitenyésztett paripáit, melyeknek mozdu-
lata csupa tűz. De látványosság volt megte-
kinteni a többi bőgő, bégető, röfögő, kukoré-
koló és turbékoló állatokat is. 

A kiállítás anyaga az idén gazdagodott a 
„zöldmező kiállítás"-on kívül a „villamos ud-
var"-ral, mely a villamosság előnyös és jöve-
delmező felhasználását mutatta be. 

A kiállításnak a vásár célszerű lebonyolítá-
sán kívül célja még a tanítás és propaganda. 

Ezt valósították meg gazdasági tanügyi in-
tézményeink, melyek a kitartó munka komoly 
tanulságait; eredményeit, sőt valóságos fegy-
vertárát mutatták be azzal, hogy szemléltető 
oktatást nyújtottak a tanulni vágyó gazdakö-
zönségnek. így: 

A székesfehérvári gazd. népiskola niadárvé-
delmi felszerelését, növendékeinek háziipari ké-
szítményeit, valamint az újburgonya termelési 
eljárását ismertette. 

A kúnmadarasi gazd. népisk. növendékeinek 
fafaragási munkáival keltett feltűnést. 

A mosoni gazd. népisk. agrárpedagógiai fa-
modellje külön érdekesség volt, mely a négyes 
vetésforgó szerinti gazdálkodást érzékeltette. 

A makói gazd. népiskola különféle grafiko-
nokon az ottani hagymatermelést és háztar-
tási tanfolyamának produktumait illusztrálta. 

A debreceni, ceglédi, fegyverneki, tiszaföld-
vári, mosoni, makói, lajosmizsei, kiskunhalasi 
gazd. népiskola leánynövendékeinek kézimunka-
kollekciójával ejtette bámulatba a látogatókat. 

Az állatorvosi főiskola anatómiai intézetének 
átlátszó anatómiai készítményeivel, állatte-
nyésztési intézetének pedig a színöröklésre vo-
natkozó vizsgálataival tűnt ki. 

A szekszárdi mezőgazdasági szakiskola ké-
peivel és szőlőtermelési munkálatok könnyen 
megérthető modelljeivel nyert elismerést. 

A tiszteletdíjat nyert somogyszentimrei me-
zőgazdasági szakiskola a veremben és a föld-
feletti zsombolyázást, továbbá dombos vidéken 
való silózást (siló spanyol szó = takarmány-
torony) figyelemreméltó módon tüntette fel. 

A többi intézetek szintén legszebb eredmé-
nyeikkel számoltak be. 

E szakkiállítás tehát mély pedagógiai érzék-
kel, eredetiséggel, ötletességgel, elismerésre-
méltó módon segítette elő mezőgazdasági fej-
lődésünk ügyét, valamint fennen hirdette az 
egész világ előtt azt az igazságot, hogy ez a 
trianoni csonka föld Európa agrikultúrájának 
is mindenkori zászlóhordozója. 

Körösi Pál Benedek dr. 

Névváltozás. Dr. Denhoff Antal vallás- és köz-
oktatásügyi miniszteri osztálytanácsos, a mi-
nisztérium VI. főosztályának helyettes főnöke 
a m. kir. belügyminiszter engedélyével családi 
nevét „Antalfia" névre változtatta. 
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ösztöndíjak kiosztása a Budapesti Tanítók és 
Tanárok Segélyező Egyesületében. A Budapesti 
Tanítók és Tanárok Segélyező Egyesülete a 
napokban tartotta 61. közgyűlését. Kindlovits 
Pál igazgató elnöki megnyitójában bejelen-
tette, hogy az egyesület vezetősége a temetke-
zési segélyt 1934 január 1-től 400 P-ről 500 P-re 
emelte fel, a kölcsönök utáni kamatlábat le-
szállította havi '/2%-ra s az 50 évi tagsággal 
bíró tagokat mentesítette a további tagdijfize-
tés kötelezettsége alól. Az üdülőház létesítése 
is folyamatban van. Ezután Geréb Nándor is-
mertette titkári jelentését, majd Vecsey Géza 
pénztáros és Szil (is Ágost ellenőr mutatták be 
az évi mérleget és zárószámadásokat. Végül 
Ferenczy József alelnök 17 tanító-tanár árvá-
jának és egyéb jó tanuló ifjaknak 50—100 pen-
gős ösztöndíjakat osztott ki. 

Öveges Kálmán meghalt. Id. Öveges Kálmán, 
ny. gyakorló iskolai tanító, tanítóképző-inté-
zeti tanár, a Katholikus Tanítóegyesülétek Or-
szágos Szövetségének örökös díszelnöke, Győr 
sz. kir. város törvényhatósági bizottságának 
volt tagja stb., stb. mindig másokért fáradó 
munkás életének 71. évében, utolsó útjára szé-
pen elkészülve, március hó 24-én reggel Vie 9 óra-
kor meghalt. Kihűlt porhüvelyét e hó 26-án a 
győri újtemető halottasházából kísérték örök 
nyugalomra. 

A megboldogult mint a győri kath. tanító-
képző-intézet tanára és gyakorlóiskolai taní-
tója évtizedeken át nevelte a fiatal tanítónem-
zedéket. Nagy pedagógiai tudásáért, páratlan 
szorgalmáért s egyéniségének nemes voná-
saiért felettesei és kartársai szeretete vette őt 
körül. A kath. iskolák számára több tanköny-
vet s vezérkönyvet írt s a tanügyi lapokban 
megjelent cikkei mindig irányítólag hatottak 
a tanítóság- gondolkozásának és pedagógiai fel-
fogásának kialakulására. Áldott emlékét a ta-
nítóság- ezrei őrzik lelkükben! 

Móra Ferenc emlékezete. Az Országos Gárdonyi Tár-
saság szombaton délután 6 órakor a Tanítók Ferenc 
József Házának dísztermében Móra Ferencnek, a Tár-
saság tb. tagjának emlékezetére ünnepet rendezett, 
melyen zsúfolásig megtöltötték a termet a Társaság 
tagjai és az elhúnyt író tisztelői. Jelen voltak a 
Móra-család tagjai is. Simon Lajos elnök megnyitó-
jában megemlékezett Móra Ferencről, mint a Társa-
ság nagyérlékű és munkás tagjáról is. Gracza János 
„Móra Ferenc emlékezet" címen olvasott fel. Elő-
adásában különösen méltatta Móra Ferencnek sze-
gedi újságírói működését. Vághy Panni színművésznő 
Székely (Nuszbek) Sándor Móráról írt költeményét 
szavalta el kiváló művészettel. Drozdy Gyula Móra 
Ferencről, mint ifjúsági íróról emlékezett meg érté-
kes tanulmányában. Cz. liaán Jolán Móra Ferencnek 
három szép költeményét szavalta el nagy hatást keltve. 
Végül Knábel Vilmos, aki Móra Ferencnek Felsőlövőn 
a gimnáziumban tanítványa volt, visszaemlékezéseit 
olvasta fel: „A tanár Móráról". Simon Lajos elnök 
indítványára a felolvasó ülés elhatározta, hogy szíve-
sen hozzájárul működésével ahhoz a mozgalomhoz, 
melyet a szegediek kezdtek Móra Ferenc írásainak és 
relikviáinak összegyűjtése és megőrzése érdekében. 

Ünnepelt igazgató-tanító. Kolunbán Bertalan 
hódmezővásárhelyi ref. igazgató-tanító, 44 évi 
működés után, nyugalomba vonult. Az ottani 
ref. egyház és a város társadalma szép ünnep 
keretében búcsúzott a hazájáért s egyházáért 
negyvennégy évig önfeláldozóan munkálkodó 
igazgató-tanítótól. Az ünnepélyen Kolunbán 
Bertalan érdemeit Tereh Gyula ref. lelkész, 
iskolaszéki elnök méltatta, majd Gitdáes Imre 
ref. lelkész felolvasta Harsányi Pál üdvözlő-
levelét és tolmácsolta az egyházmegye tanügyi 
bizottságának elismerését. Majd az egyházak, 
a város és különböző iskolák kiküldöttei mél-
tatták a nyugalomba vonuló igazgató érdemeit 
s tolmácsolták kiküldőik jókívánatait. Kolun-
bán Bertalan meghatottan köszönte meg az 
ünneplést. 

Megható háziiinnepség keretében búcsúzott a buda-
pesti Állami Gyógypedagógiai Nevelőintézet 1934. évi 
február hó 20-án Perné Valéria intézeti óvónőtől, aki 
harminchét és félévi közszolgálat után, egészségi okok-
ból, saját kérelmére, vonult nyugdíjba. Perné Valéria 
csaknem az intézet keletkezésétől, 31 éven ál műkö-
dött az Állami Gyógypedagógiai Nevelőintézetnél. Mun-
káját mindig oly szeretettel, odaadással s a gond-
jaira bízott szerencsétlenek iránti rajongással végezte, 
hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr nyuga-
lomba vonulása -alkalmából munkálkodása s munkája 
eredménye fölött legmagasabb elismerését fejezte ki. 
Az ünnepelt érdemeit, munkálkodását Szabó Károly 
igazgató méltatta meleg elismerő szavakkal. Ezután 
azok a növendékek vonultak fel, akik az ünnepelt-
nek tanítványai voltak s el-elcsukló hangon, könnyes 
szemmel köszönték meg azt a sok jóságot és szere-
tetet, amivel őket elhalmozta. Mindenik gyermek egv-
egy sa já t maga készítette kis ajándékkal lepte meg 
volt nevelőjét és oktatóját. 

Húszéves találkozó. Kérem azon volt osztálytársai-
mai, kik 1914-ben velem együtt végezték a debreceni 
ref. tanítóképzőt, hogy a július hó 4-én, szerdán ren-
dezendő 20 éves találkozó előkészítése céljából tu-
dassanak hollétükről. Részvételüket, a résztvevő család-
tagok számát jelentsék. Esetleges kívánságukról érte-
sítsenek. Balla Kálmán ref. tanító, Debrecen, Szabó 
K.-utca 35. 

Cserkészapródvezetőtiszti tanfolyam Egerben. 
Az Országos Cserkészapródközpont a gödöllői 
világtáborozás alkalmával híressé vált Kristóf 
Apród Csapat sikereinek és további cserkész-
munkájának kiszélesíthetése céljából március 
17-én és 18-án kétnapos cserkeszapródvezető-
tiszti tanfolyamot rendezett a Líceumban. A 
tanfolyamon résztvett Nóvák Sándor apát-
kanonok, plébános, szervezőtestületi elnök, az 
egri iskolák cserkészbarát tanítói és tanárai, 
a papnövendékek, az érseki tanítóképző-intézet 
V. éves növendékei, valamint számos érdeklődő 
cserkészbarát. Az előadásokat Nóvák Sándor 
szervezőtestületi elnök nyitotta meg, a kerület 
nevében pedig dr. Király István tanár, kerü-
leti ellenőrző tiszt üdvözölte a tanfolyam tag-
jait. Vitéz Faragó Ede országos vezetőtiszt a 
cserkészapródmozgalom céljait és pedagógiá-
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ját ismertette. P. Holló István domonkosrendi 
szerzetes, cserkészparancsnok a kisfiú lelki-
világát, valláserkölcsi, hazafias ós szociális 
nevelését vázolta. Saitz Elemér országos cser-
készapródvezetőtiszt az apródmozgalom törté-
netét, irodalmát s szervezetét tárta a hallga-
tók elé. Sánta Olivér ciszt. tanár a cserkészet 
pedagógiáját, az öröm pedagógiáját ismertette 
előadásában. Varga László tanár a cserkészet 
jellemnevelő munkáját értékes példák felhasz-
nálásával igazolta. Szentgyörgyi Gyula csapat-
parancsnok a magyar cserkészapródvezető pap 
és tanító cserkészhitét foglalta össze. 

Szavalóversenyek. Komárom-Esztergom vár-
megye Törvényhatósági Népművelési Bizott-
sága bevezette a szavalóversenyek megtartását 
és az egyes községeknek megfelelő verseny-
díjakat bocsátott rendelkezésére. A falvakban 
kötetszámra olvastak át könyveket és tanul-
mányozták a verseket, hogy melyik a legmeg-
felelőbb költemény. Legények és leányok ver-
senyre keltek szavalataikkal. A szavalóverse-
nyek nemcsak lekötötték a fiatalságot és olva-
sásra kényszerítették őket, de sok önbizalmat 
fejlesztettek bennük, eltekintve attól, hogy a 
komoly és értékes irodalom iránt való érdek-
lődést is fokozták és annak megismerését elő-
mozdították. 

Útmutató a gyümölcsös kezelésére. A m. kir. 
Földművelésügyi Minisztérium Növényvédelmi 
Szolgálata egy 30 oldalas füzetben kiadta a 
gyümölcsfák kezelésének gyakorlati útmutatá-
sait. A füzet csoportokba foglalva, képekkel 
megvilágítva közli mindazokat a tudnivalókat, 
amelyek a gyümölcsfák téli és nyári ápolására, 
a kártevők ellen való védekezésre, a betegsé-
gek gyógyítására, a védőszerekre és általában 
a gyümölcsfa egész életére vonatkoznak. A fü-
zetet minden község megkapta megfelelő számú 
példányban a főszolgabíróságok útján. Felhív-
juk erre a Népművelési Bizottságok és általá-
ban a népművelők figyelmét azzal, hogy a 
gyümölcstermesztési gyakorlati tanfolyamok-
nál és előadásoknál az ezen füzetben foglalta-
kat szem előtt kell tartani. 

Nőnevelési tanfolyam Kiskundorozsma tanya-
világában. Csongrád vármegye Népművelési 
Bizottsága az elmúlt tél folyamán Kiskun-
dorozsma község tanyavilágában, Kistemplom-
tanyán nőnevelési tanfolyamot rendezett, amely 
a legszebb eredménnyel végződött. A tél folya-
mán a tanfolyam hallgatói, úgy a lányok, mint 
az asszonyok, szorgalmasan látogatták az elő-
adásokat és nagy örömmel vettek reszt a varró-
és főzőgyakorlatokon is. A varrógyakorlatok 
alatt a hallgatók elhatározták, hogy közösen 
egy teljes babakelengyét készítenek, amelyet 
felajánlanak a Stefánia Szövetségnek. A kelen-
gyét el is készítették s a tanfolyam záróünne-
pélyén ki is állították. Lázár Ilonka állami 
tanítónő, a tanfolyam lelkes vezetője ismer-
tette a tanfolyamon végzett munkát s nagy el-
ismeréssel emlékezett meg a tanyai nők buz-

galmáról és szorgalmáról. Farkas Mihályné, 
tanfolyami hallgató, köszönetet mondott a Nép-
művelési Bizottságnak a tanfolyam megrende-
zéséért s Lázár Ilonka tanfolyanivezetőnek 
azért, hogy a tél folyamán oly nagy szeretettel 
foglalkozott a tanyai nőkkel. Kérte, hogy a 
tanfolyamot a jövő esztendőben is szervezzék 
meg. Végül bejelentette, hogy hálájuk bebizo-
nyítására a tanfolyam hallgatói közös- elhatá-
rozással a már elkészített babakelengyén kívül 
egy újabb kelengyét készítenek s azt a Kis-
templom-tanyán felállítandó gyermekvédőinté-
zetnek ajánlják fel. 

Gyakorlati főző- és háztartási tanfolyamok 
Komárom-Esztergom vármegye bányavidékén. 
A vármegyei Népművelési Bizottság az 1933/34. 
tanévben különös gondot fordított az asszo-
nyok és leányok iskolánkívüli népművelésére 
s a családgondozásra s ezért bevezette a gya-
korlati háztartási és főzőtanfolyamokat. Ezek 
a tanfolyamok 14—14 napig tartottak egy-egy 
községben és azokon a hallgatók reggel 8 órá-
tól délután 2 óráig foglalkoztak. A Bizottság 
e tanfolyamokat legelőször a bányavidékeken 
vezette be, hogy a bányászasszonyok és leá-
nyok megfelelő oktatást nyerjenek a háztar-
tásban és otthongondozásban. A gyakorlati fő-
zésnél a tanmenet nagy súlyt helyezett arra, 
hogy a családanya anyagi körülményeihez mér-
ten olcsó és tápláló eledeleket tudjon kiállí-
tani. Megtanulták, hogy milyen étel kell az 
erős testi munkát végző férfinak, továbbá a 
betegnek, a lázasnak és mi kell a kisgyermek-
nek. A hallgatóság a legnagyobb örömmel láto-
gatta a tanfolyamokat, úgyhogy párhuzamos 
tanfolyamokat is kellett szervezni. Jövőre a 
főzőtanfolyamok kibővítése folyamatban van. 
A tanfolyamokhoz a szükséges erkölcsi és 
anyagi segítséget dr. Schmidt Sándor és Beh-
ling Konrád bányaügyi főtanácsosok adták, a 
munkákat pedig Rákosi Károly és Tóth Sán-
dor iskolaigazgatók irányították. 

Nógrád-Hont vármegye folyó tanévi népműve-
lési tevékenysége. Nógrád-Hont vármegyében 
az 1933/34. tanévben ISO helység közül 161 he-
lyen szervezték meg a népművelési tevékeny-
séget, ezek között 10 pusztán, 17 bányatelepen 
és 3 gyártelepen. A népművelési tevékenység 
áll 3584 ismeretterjesztő előadásból, 4 analfa-
béta-, 23 alapismereti, 6 gyakorlati tanfolyam-
ból, továbbá 11 női kézimunkatanfolyamból és 
3 háziasszonyképző tanfolyamból. Tervbe vet-
tek 12 tanulmányi kirándulást is. E tevékeny-
ségen felül a vármegyei népművelési bizottság 
az előző tanévi sikerek láttára újra tervbe 
vette a népművelési napok rendezését. Rendez-
nek ez évben városi, községi és külön járási 
népművelési napokat. A népművelési napokon, 
amelyek népművelési vizsgák gyanánt tekin-
tendők, a vármegye szellemi és erkölcsi verse-
nyeket is rendez. A versenyek tárgyai a követ-
kezők lehetnek: gyermekgondozás, gazdasági 
udvarok tisztasága és rendezettsége, határ-
járás, gyümölcstermelés, világszeretet, továbbá 
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írás, fogalmazás, népkönyvtári könyvek olva-
sása (ki olvasta a legtöbb népkönyvtári köny-
vet és melyeket?), számolás, szavalás, ének, 
zene, kézimunka. Nógrád-Ilont vármegye is-
kolánkíviili népművelése a nehéz költségvetési 
viszonyok mellett is fokozatosan fejlődik. 

Halálozás. Nayy Péter nyug. róm. kat. iskolaigazgató, 
Fonó községnek 31 évig volt kántortanítója, a Wodia-
ner-díjjal kitüntetett és több más elismerések és ki-
tüntetések részese, a „Kaposvári Hóm. Kat. Esperesi 
Kerület Tanítókör"-ének örökös tiszteletbeli elnöke, 
példás munkásságban eltöltött 64. évében folyó hó 
14-én Dombóváron elhunyt. 

A Magyarországi Tanítók Eötvös-alapja pályázatot 
hirdet: a) több jutalomra; b) több segélydíjra; c) a 
budapesti Tanítók Házában létesített s az alábbi 
c) pontban felsorolt helyekre; d) a Péterfy Sándor 
Leányotthonban létesített s az alábbi d) pontban fel-
sorolt helyekre; e), f ) a keszthelyi Rákosi István Fiú 
internátus és Üdülőház alább e) és f ) alatt részlete-
zett helyeire; y) több árvanevelési segélyre. 

Az Eötvös-alap elnökségéhez intézendő jelentkezé-
sek, az illetékes tanítóegyesületek út ján, legkésőbb 
folyó évi május hó 31-ig küldendők be (Budapest, 
VIII, Szentkirályi-utca 47). Később érkező jelentkezé-
sek csak kivételes esetben vehetők figyelembe. Min-
den folyamodványhoz a kérelmező nevére pontosan 
megcímzett (név, lakóhely, megye, utolsó posta) és az 
okmányok ajánlott visszaküldésére kellően felbélyeg-
zett, megfelelő nagyságú borítékot kell csatolni. 

a) Jutalomdíj 

adományozásáért azok a tanulók jelentkezhetnek, akik 
a polgári vagy középiskola IV. osztályát már az 
1932—33. évben, avagy régebben jó sikerrel elvégez-
ték és jelenleg ez iskolák magasabb osztályaiban tanul-
nak, avagy a tanítóképzőintézetben, akadémián, egye-
temen folytatják tanulmányaikat. Pályázhatnak azok 
is, akik oly tanintézetekben tanulnak, amelyek a fel-
vételhez a közép- vagy polgári iskola négy alsó osz-
tályáról szóló bizonyítványt követelik. 

Jutalomdíjban csak az részesülhet, kinek atyja 
(anyja) legalább líz év óta lagja az Eötvös-alapnak. 

A jutalomdíjért jelentkezők mellékelni tartoznak: 
1. az 1932—33. évről szóló végbizonyítványukat; 2. az 
1933—34. évről szóló iskolai félévi értesítőjüket; 3. az 
illetékes tanintézet tanári karának ajánlatát ; 4. annak 
az iskolai hatóságnak és tanítóegyesületnek ajánlatát, 
amelyhez szüleik tartoznak, illetve tartoztak; 5. a szü-
leik tagságát igazoló okmányt (részesjegy, tagsági 
jegy, illetve az 1934. évi tagdíj befizetését igazoló 
nyugtatvány). 

A debreceni, pécsi, szegedi egyetemek és a soproni 
bányászati és erdészeti főiskola valamely tanszakát 
hallgató oly ifjú, kinek jogosult szülője nem e fő-
iskolák székhelyén lakik, 50%-kal magasabb jutalom-
díjban részesülhet, melye t két részletben, szeptember-
ben és februárban, a beírás és tanulási eredmény iga-
zolása után folyósít az elnökség. 

b) Segély 

adományozásáért jelentkezhetnek az elaggott, beteges-
kedő vagy csekély nyugdíjban részesülő, szegénysorsú 
rendes tagok, ezek özvegyei, kiskorú árvái, esetleg 

keresetképtelen nagykorú gyermekei, valamint az öz-
vegyek és árvák hátrahagyása nélkül elhúnyt rendes 
tagok szegénysorsú szülei. 

A segélyért jelentkezők kérésüket illetékes tanító-
egyesületük elnöksége útján tartoznak az Eötvös-alap-
hoz beküldeni. Csatolaneló: 1. szegénységi, illetve or-
vosi bizonyítvány; 2. az illetékes tanítóegyesületnek 
ajánlólevele; 3. az egyesületi tagságot igazoló okmány. 

Segélyben csak az részesülhet, aki legalább 10 év 
óta tagja az Eötvös-alapnak. Ez alól csak az özve-
gyekkel és árvákkal tehető kivétel. 

c) A Tanítók Házába 

fölvételért jelentkezhetnek az 1934—35. iskolaév tar-
tamára a tanítók, tanárok és a tanügyi téren működő 
egyéneknek a budapesti Tudomány- és Műegyetemen 
vagy egyéb fő-, közép- és szakiskolákon tanuló fiai. 

A Tanítók Házába 142 i f jú vehető fel. 
A jelentkezők bemutatni tartoznak: 1. születési bi-

zonyítványukat; 2. végzell tanulmányaikról szóló bi-
zonyítványukat (ha az évvégi bizonyítvány még nincs 
meg, felszólítás bevárása nélkül utólag beküldendő); 
3. a tagságot igazoló okmányt; 4. vagyoni és családi 
viszonyaikról szóló bizonyítványt; 5. ha a folyamodó 
valamely alapítványi helyet óhaj t elfoglalni, az alapító 
ajánlólevelét; (>. igazoló okmányt bármely oldalról és 
bármely csekély összegű segély vagy ösztöndíj élvezé-
séről, vagy annak ellenkezőjéről. 

A „Józsa Mihály gondnok és neje Barcsay Júlia 
szobája'' címet viselő szobaalapítvány elnyeréséért 
folyamodók kérvényükhöz a már említett melléklete-
ken kívül az illető vármegyei tanítóegyesület elnök-
ségének a kir. tanfelügyelő által láttamozott ajánló-
levelét is csatolják. Az alapítványra ezidőszerint oly 
egyéb feltételeknek megfelelő árva is folyamodhatik. 
kinek szülei az Eötvös-alapnak nem voltak tagjai. 

A felsorolt okmányok bemutatása alól azok sincse-
nek felmentve, akik a mult évben lakói voltak a 
Háznak. 

Az Eötvös-alap régibb tagjainak gyermekei és a jobb 
előmenetelű folyamodók a felvételnél elsőbbségben 
részesülnek. Egyenlő minősítéssel bíró jelentkezők 
közül az árvák és nagyobbszámú családtaggal meg-
áldott szülők gyermekei részesülnek előnyben. 

Az alapítvánnyal bíró egyesek, egyesületek, jog-
személyek ajánlattételüknél ez elveket szintén figye-
lembe venni kötelesek, miért is az illető alapítványra 
jelentkezők összes okmányai az ajánlattal együtt az 
Eötvös-alapnak a fönt megjelölt határidőig bekül-
dendők. 

A Tanítók Házába felvételt nvert if jak az egész 
iskolaéven át ingyen lakást s a közgyűlés által meg-
állapított hozzájárulási összegért pedig fűtést, világí-
tást, felügyeletet, reggelit, ebédet, vacsorát, mosást 
(gallérok és kézelők kivételével) és szükség esetén 
orvosi kezelést élveznek. 

A felvétel csak akkor válik végérvényessé, ha a 
jelentkezés alkalmával megejtendő orvosi vizsgálaton 
az illett) ellen egészségi szempontból kifogás nincsen. 

A köztartási díjakat a közgyűlés állapítja meg s 
legkésőbb a felvételi értesítéssel fogjuk közölni. 

A debreceni, pécsi, szegedi egyetemek és a soproni 
bányászati és erdészeti főiskola valamely tanszakát 
hallgató oly if jú. kinek jogosult szülője nem e fő-
iskolák székhelyén lakik, 50%-kal magasabb jutalom-
díjban részesülhet, melyet két részletben, szeptember-
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ben és februárban, a beírás és tanulmányi eredmény 
igazolása után folyósít az elnökség. 

d) Péterfy Sándor Leányotthonba 
fölvételért folyamodhatnak az 1934—35. iskolaév tar-
tamára a tanítók, tanárok és a tanügy terén működő 
egyéneknek a budapesti főiskolákon, a középiskolák 
felső tagozatán vagy az ezekkel egyenlő értékű szak-
iskolákon tanuló leányai. 

A Péterfy Sándor Leányotthonba 30 leány vehető fel. 
A pályázat feltételei az előbbi fejezetben fölsorolt, 

a Tanítók Házára vonatkozó föltételekkel azonosak. 

e) A keszthelyi Rákos István Fiúinternátusba 
fölvételért jelentkezhetnek az 1934—35. iskolaév tai> 
taniára a tanítók, tanárok és a tanügy terén működő 
egyéneknek a keszthelyi középiskolákon tanuló fiai. 

A Fiúinternátusba 40 tanuló vehető fel. 
A pályázat feltételei a c j pontban felsorolt, a Taní-

tók Házára vonatkozó feltételekkel azonosak. 

f) Az Üdülőházba 
fölvételért jelentkezhetnek az 1934. év június hó 15-ike 
és augusztus lió 21-ike közötti idő tartaniára oly taní-
tók, tanárok és a tanügy terén működő egyének, akik 
az Eötvös-alap tagjai és egészségi okokból a balatoni 
vagy liévizi fürdőre szorulnak. 

Az Üdülőházban 80 személy helyezhető el. 
Teljes ellátás szobák szerint, személyenkint 4 P-től 

5 P-ig. 
Lakás és élelmezés csak együtt vehető igénybe. 
Az üdülés időtartama legfeljebb három hét. 

g) Árvanevelési segélyben 
részesíthetők a tanítók oly vagyontalan fél- vagy tel-
jesen árva gyermekei, akik az Országos Tanítói Nyug-
díjintézet árvaházaiban, önhibájukon kívül eső ok 
miatt, nem voltak elhelyezhetők. 

A folyamodók mellékelni tartoznak mindazokat az 
okmányokat, melyekből igényjogosultságuk és teljes 
vagyontalanságuk kitűnik. 

Budapesten. 1934 március havában. 

Háros Antal, Rákos István, 
főtitkár. kir. tanácsos, elnök. 

H I V A T A L O S R É S Z 

A ni. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 6K0/1934. ein. sz. rendelete a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztérium hatásköréhez tartozó 
tisztviselőknek, állami, királyi, katholikus, iz-
raelita, társulati, magán, uradalmi, közalapít-
ványi uradalmi és érdekeltségi tanerőknek és 
egyéb alkalmazottaknak az 1934:1. t.-cikken 
alapuló szabályszerű elbánás alá vonását meg-
előző eljárásra illetékes háromtagú bizottságok 

megalakítása tárgyában. 
Valamennyi alárendelt hatóságnak, hivatalnak, 

intézetnek és intézménynek. 
A közszolgálati alkalmazottaknak és a hon-

védség tagjainak, valamint mindezek hozzátar-
tozóinak ellátását szabályozó rendelkezések mó-
dosításáról szóló 1934 :1. t.-c. 2. §-ának (4.), (5.) 
és (9.) bekezdéseiben foglalt rendelkezések alap-

ján a vallás- és közoktatásügyi minisztérium-
ban és az alárendelt hatóságoknál az idézett tör-
vényszakasz (4.) és (5.) bekezdései szerint lefoly-
tatandó eljárás céljából háromtagú állandó bi-
zottságok alakítása tárgyában a következőket 
rendelem: 

1. 
Három tagból álló állandó bizottság alakí-

tandó: 
1. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

központi igazgatásánál. 
Illetékessége alá tartoznak: 
a) A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

és a közalapok központi igazgatásánál szolgála-
tot teljesítő összes tisztviselők, tanerők, gyakor-
nokok, segédtisztek, kezelők, kezelőnők, díjnokok, 
altisztek és kisegítő szolgák tekintet nélkül arra, 
hogy illetményeiket melyik költségvetési cím 
terhére kapják; 

b) a Közalapítvány Kir. Ügyigazgatóságnál; 
c) a Bábaképezdéknél; 
d) az iparoktatási külső státusban lévő egy 

tanerő ós az Iparoktatási Főigazgatóságnál; 
e) az Országos Testnevelési Tanácsnál; 
f ) a Testnevelési Főiskolánál; 
g) a Középfokú Iskolák Orsz. Sportköreinek 

központjánál; 
h) a Testnevelési szakfelügyeletnél; 
i) a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 

és a hozzátartozó állami gyógypedagógiai, kór-
tani és gyógytani laboratóriumnál; 

j) a Ferenc József Orsz. Rabbiképző-Intézet-
nél alkalmazott összes tisztviselők, tanerők, gya-
kornokoki, segédtisztek, kezelők, kezelőnők, díj-
nokok, altisztek és kisegítő szolgák; 

k) a kir. tanfeliigyelőségeknél működő, tan-
felügyelői státushoz tartozó alkalmazottak; 

l) mindazoknak a hatóságoknak, hivataloknak 
főnökei és főnökhelyettesei, amelyeknél az alábbi 
2—11. pontok szerint háromtagú állandó bizott-
ság működik, továbbá az említett bizottságok-
nak elnökei és ezek helyettesei. 

2. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium-
ban a tanárképző, a tanárvizsgáló bizottságok és 
kollégiumok személyzete részére. 

A bizottság elnökét és egyik tagját, valamint 
ezek helyetteseit a vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztérium fogalmazási kari tisztviselői közül 
jelölöm ki; második tagjának és ennek egyete-
menként egy-egy helyettesének kijelölésére pe-
dig valamennyi tudományegyetem rektora kü-
lön tesz javaslatot. Ezen második tagként, ille-
tőleg ennek helyetteseként egyetemi nyilvános 
rendes tanárt kell javaslatba hozni. 

Illetékessége alá tartoznak: 
a) A budapesti áll. Középiskolai Tanárvizs-

gáló Bizottságnál; 
b) a budapesti m. kir. Középiskolai Tanárképző 

Intézetnél és annak gyakorló középiskolájánál; 
c) a budapesti báró Eötvös József-Kollégium-

nál; 
d) a budapesti Tanítóképző-intézeti tanárjelöl-

tek Apponyi-kollégiumánál; 
e) a budapesti Horthy Miklós-Kollégiumnál; 
f ) a Sarolta-Leánykollégiumnál; 
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g) a szegedi állami Középiskolai Tanárvizsgáló 
Bizottságnál; 

h) a szegedi m. kir. Középiskolai Tanárképző 
Intézetnél; 

i) az Orsz. Polgári Iskolai Tanárvizsgáló Bi-
zottságnál; 

j) a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolánál 
és annak gyakorló polgári iskolájánál; 

k) a szegedi báró Eötvös Lóránd-Kollégium-
nál; 

l) a szegedi Tanítóképző-intézeti tanárjelöltek 
Apponyi-Kollégiumánál; 

m) a szegedi Horthy Miklós-Kollégiumnál; 
n) a debreceni áll. Középiskolai Tanárvizsgáló 

Bizottságnál; 
o) a debreceni m. kir. Középiskolai Tanárképző 

Intézetnél; 
p) a debreceni Tisza István-fiúinternátusnál; 
q) a debreceni Horthy Miklósné-Leánykollé-

giumnál; 
r) a pécsi állami Középiskolai Tanárvizsgáló 

Bizottságnál; 
s) a pécsi m. kir. Középiskolai Tanárképző In-

tézetnél és annak gyakorló középiskolájánál; 
t) a pécsi Nagy Lajos-Kollégiumnál; 
u) a pécsi Erzsébet - leányinternátusnál alkal-

mazott összes tisztviselők, tanerők — az egye-
temi nyilvános rendes és rendkívüli tanárok ki-
vételével, — továbbá gyakornokok, segédtisztek, 
kezelők, kezelőnők, díjnokok, altisztek, kinevezett 
alkalmazottak és kisegítő szolgák. 

3. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium-
ban a művészeti tanintézetek, a Műemlékek Orsz. 
Bizottsága és az állami színházak egyesített ügy-
kezelésének személyzete részérc. 

A bizottság elnökét, tagjait és ezek helyette-
seit a bizottság illetékessége alá tartozó intéze-
tek javaslata alapján az intézetek tagjai közül 
jelölöm ki. Minden intézetnek egy tagot kell ki-
jelölésre javaslatba hozni. 

Illetékessége alá tartoznak: 
a) Az Orsz. M. Kir. Képzőművészeti Főisko-

lánál ; 
b) az Orsz. M. Kir. Iparművészeti Iskolánál; 
c) az Orsz. M. Kir. Liszt Ferenc Zeneművé-

szeti Főiskolánál; 
d) az Orsz. M. Kir. Színművészeti Akadémiá-

nál; 
e) a Műemlékek Orsz. Bizottságánál; 
f ) a m. kir. Operaház és Nemzeti Színház 

egyesített ügykezelésénél alkalmazott összes tan-
erők, továbbá tisztviselők, segédtisztek, kezelők, 
kezelőnők, díjnokok. altisztek és kisegítő szolgák. 

Nem tartoznak illetékessége alá a háromtagú 
bizottság elnöke, tagjai és ezek helyettesei, kik 
a központi igazgatásnál alakított háromtagú bi-
zottságok illetékessége alá tartoznak. 

4. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium-
ban a közalapítványi státus külső személyzete 
részére. 

A bizottság elnökét, tagjait és ezek helyette-
seit a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
közalapítványi ügyosztályának tagjai közül je-
lölöm ki, és pedig olyképen, hogy az illetékes-
sége alá tartozó különféle szolgálati ágazatok 
abban képviselve legyenek. 

Illetékessége alá tartoznak: 
A közalapítványi külső személyzet: tisztvise-

lők, gyakornokok, segédtisztek, kezelők, kezelő-
nők, díjnokok, altisztek, kisegítő szolgák és vala-
mennyi egyéb alkalmazott. 

Nem tartoznak illetékessége alá: a közalapít-
ványi szuperrevíziót ellátó helyettes államtitkár, 
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium köz-
alapítványi ügyosztályában szolgálatot teljesítő 
belső személyzet, a közalapítványi kir. Ügy-
igazgatóság személyzete, kik a központi igazga-
tásnál alakított háromtagú bizottság illetékes-
sége alá tartoznak, továbbá a közalapítványi 
tanügyi személyzet, kik a tanügyi felügyeleti 
szempontból reájuk nézve illetékes háromtagú 
bizottságok illetékessége alá tartoznak és a val-
lásalapítvány terhére alkalmazott hittanárok. 

5. A budapesti kir. m. Pázmány Péter-tudo-
mányegyetemnél; 

a m. kir. Ferenc József-tudományegyetemnél; 
a m. kir. Tisza István-tudományegyetemnél; 
a m. kir. Erzsébet-tudományegyetemnél. 
A bizottságok elnökeit, tagjait és ezek helyet-

teseit az egyetem rektora hozza kijelölésre javas-
latba, még pedig olyképen, hogy azok személyé-
ben az illetékessége alá tartozó különféle szol-
gálati ágazatok, a lehetőség szerint képviselve 
legyenek. 

A bizottságok elnökévé, elnökhelyettesévé, va-
lamint egyik tagjává és ezen tag helyettesévé 
egyetemi ny. r. tanárt, a bizottság második tag-
jává és annak helyettesévé pedig kiválóan mi-
nősített és rangban idősebb tisztviselőt kell ki-
jelölésre javaslatba hozni. 

E bizottságok valamennyiének illetékessége alá 
tartoznak az illető egyetemen alkalmazott összes 
autonóm, valamint nein autonóm tisztviselők, 
továbbá gyakornokok, segédtisztek, kezelők, ke-
zelőnők, díjnokok, altisztek és kisegítő szolgák. 

Nem tartoznak a most említett háromtagú 
egyetemi bizottságok illetékessége alá: 

a) Az egyetemi nyilvános és rendkívüli taná-
rok (1934 : 1. t.-c. 2. §-ának 7. bekezdése); 

b) a háromtagú bizottságok tisztviselőtagjai és 
ezek helyettesei (figyelemmel a közprmti igazga-
tásnál alakított háromtagú bizottságra vonat-
kozó rendelkezésre); 

c) az ideiglenes minőségben alkalmazottak,, ki-
véve, ha ezt az ideiglenes minőségben való alkal-
mazást megelőző időben már végleges minőségű 
alkalmazottak voltak. (1610/1934. M. E. 1. 2. 
bek., a) pont). 

6. Valamennyi tankerületi kir. főigazgatóság-
nál egy-egy bizottság. 

A bizottságok elnökét, tagjait és ezek helyet-
teseit a tankerületi királyi főigazgató hozza ki-
jelölésre javaslatba. A bizottság elnökévé vagy 
a tankerületi főigazgató helyettesét, vagy a ha-
tásköréhez tartozó állami tanintézetek kiválóan 
minősített és hosszabb szolgálati idővel bíró 
egyik igazgatóját, elnökhelyettesévé, valamint 
tagjaivá és ezek helyetteseivé pedig a hatásköré-
hez tartozó állami és királyi katholikus taninté-
zetek kiválóan minősített és hosszabb szolgálati 
idővel bíró igazgatóit kell javaslatba hozni. 

Illetékessége alá tartoznak: 
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a) A Tankerületi Kir. Főigazgatóságnál; 
b) a Tankerületi Kir. Főigazgatóság hatás-

köréhez tartozó összes tanintézeteknél és inter-
nátusoknál; 

c) a Tankerületi Kir. Főigazgatóság hatás-
köréhez nem tartozó és jelen rendelettel alakí-
tott más háromtagú bizottság illetékessége alá 
nem utalt hatóságoknál, intézeteknél stb. alkal-
mazott összes állami, királyi katholikus, izrae-
lita, társulati, magán, középiskolai tanerők, to-
vábbá tisztviselők, gyakornokok, segédtisztek, 
kezelők, kezelőnők, díjnokok, altisztek és kisegítő 
szolgák. 

Nem tartoznak illetékessége alá a főigazgató 
és helyettese, valamint a háromtagú bizottság 
elnöke, tagjai és ezek helyettesei, kik a központi 
igazgatásnál alakított háromtagú bizottság ille-
tékessége alá tartoznak. 

7. A Felső Kereskedelmi Iskolák Kir. Főigaz-
gatóságánál. 

A bizottság elnökét, tagjait és ezek helyetteseit 
a felső kereskedelmi iskolák kir. főigazgatója 
hozza kijelölésre javaslatba. A bizottság elnö-
kévé, elnökhelyettesévé, valamint tagjaivá s ezek 
helyetteseivé a hatásköréhez tartozó állami tan-
intézetek kiválóan minősített és hosszabb szol-
gálattal bíró igazgatóit kell javaslatba hozni. 

Illetékessége alá tartoznak: 
a) A Felső Kereskedelmi Iskolák Kir. Főigaz-

gatóságánál; 
b) a Főigazgatóság hatásköréhez tartozó ösz-

szes tanintézeteknél; 
e) a Felső Kereskedelmi Iskolák Főigazgató-

ságának hatásköréhez nem tartozó és jelen ren-
delettel alakított más háromtagú bizottság ille-
tékessége alá nem utalt hatóságoknál, intézetek-
nél stb. szolgálatot teljesítő összes állami, izrae-
lita, társulati, magán és érdekeltségi felső keres-
kedelmi iskolai tanerők, továbbá tisztviselők, 
gyakornokok, segédtisztek, kezelők, díjnokok, al-
tisztek és kisegítő szolgák. 

Nem tartoznak illetékessége alá a felső keres-
kedelmi iskolák főigazgatója, valamint a három-
tagú bizottság elnöke, tagjai és ezek helyettesei, 
kik a központi igazgatásnál alakított háromtagú 
bizottság illetékessége alá tartoznak. 

8. A Tanító- és Tanítónőképző-intézetek főigaz-
gatóságánál. 

A bizottság elnökét, tagjait és ezek helyette-
seit a tanító- és tanítónőképző-intézetek kir. fő-
igazgatója hozza kijelölésre javaslatba. A bizott-
ság elnökévé vagy a főigazgató helyettesét, vagy 
a hatásköréhez tartozó állami tanintézetek ki-
válóan minősített és hosszabb szolgálattal bíró 
egyik igazgatóját, elnökhelyettesévé, valamint 
tagjaivá és ezek helyetteseivé pedig a főigazga-
tóság hatásköréhez tartozó állami tanintézetek 
kiválóan minősített és hosszabb szolgálattal bíró 
igazgatóit kell javaslatba hozni. 

Illetékessége alá tartoznak: 
a) A Tanító- és Tanítónőképző-intézetek Kir. 

Főigazgatóságánál; 
b) az összes tanító-, tanítónő- és óvónőképző-

intézeteknél; 
ej az Amizoni Károly által alakított nőnevelő-

intézetnél; 

d) a kecskeméti Faragó Béla-Orsz. Árvaház-
nál; 

e) a főigazgatóság hatásköréhez nem tartozó 
és jelen rendelettel alakított más háromtagú bi-
zottság illetékessége alá nem utalt hatóságoknál, 
intézeteknél stb. szolgálatot teljesítő összes ál-
lami, királyi katholikus, izraelita és érdekeltségi 
(internátusi, alapítványi) tanító- és tanítóriő-
képzőintézeti tanerők, továbbá tisztviselők, gya-
kornokok, segédtisztek, kezelők, kezelőnők, díj-
nokok, altisztek és kisegítő szolgák. 

Nem tartoznak illetékessége alá a főigazgató 
és helyettese, valamint a háromtagú bizottság 
elnöke, tagjai és ezek helyettesei, akik a központi 
igazgatásnál alakított háromtagú bizottság ille-
tékessége alá tartoznak. 

0. A budapesti és szegedi Po'gári Iskolai Tan-
kerületi Kir. Főigazgatóságnál. 

A bizottságok elnökeit, tagjait és ezek helyet-
teseit az illetékes polgári iskolai tankerületi kir. 
főigazgatók hozzák kijelölésre javaslatba. A bi-
zottság elnökévé vagy a polgári isk. tanker, kir. 
főigazgató helyettesét, vagy a hatásköréhez tar-
tozó állami polgári iskolák kiválóan minősített 
és hosKzabb szolgálattal bíró egyik igazgatóját, 
elnökhelyettesévé, valamint tagjaivá és ezek he-
lyetteseivé pedig a hatásköréhez tartozó állami 
polgári iskolák kiválóan minősített, hosszabb 
szolgálattal bíró igazgatóit kell javaslatba hozni. 

Illetékessége alá tartoznak: 
a) A Polgári Iskolai Tanker. Kir. Főigazgató-

ságoknál ; 
b) a Polgári Iskolai Tanker. Kir. Főigazgató-

ságok hatásköréhez tartozó összes polgári isko-
láknál ás internátusoknál; 

e) a főigazgatóságok hatásköréhez nem tar-
tozó é-i jelen rendelettel alakított más háromtagú 
bizottság illetékessége alá nem utalt hatóságok-
nál, intézeteknél stb. szolgálatot teljesítő összes 
állami, izraelita, társulati, magán, uradalmi, 
közalapítványi uradalmi és érdekeltségi polgári 
iskolai tanerők, továbbá tisztviselők, gyakorno-
kok, segédtisztek, kezelők, kezelőnők, díjnokok, 
altisztek és kisegítő szolgák. 

Nem tartoznak illetékessége alá a tankerületi 
kir. főigazgatók és helyetteseik, valamint a há-
romtagú bizottságok elnökei, tagjai és ezek he-
lyettesei, akik a központi igazgatásnál alakított 
háromtagú bizottság illetékessége alá tartoznak. 

10. A Gyógypedagógiai, intézetek és kisegítő 
iskolák országos szakfelügyelőségénél. 

A bizottság elnökét, tagjait és ezek helyette-
seit a gyógypedagógiai intézetek és kisegítő is-
kolák országos szakfelügyelője hozza kijelölésre 
javaslatba. A bizottság elnökévé vagy az orszá-
gos szakfelügyelő helyettesét, vagy a hatásköré-
hez tartozó állami intézetek kiválóan minősített 
és hosszabb szolgálattal bíró egyik igazgatóját, 
elnökhelyettesévé, valamint tagjaivá és ezek he-
lyetteseivé pedig a hatásköréhez tartozó állami 
intézetek kiválóan minősített s hosszabb szolgá-
lattal bíró igazgatóit kell javaslatba hozni. 

Illetékessége alá tartoznak: 
a) A Gyógypedagógiai Intézetek és Kisegítő 

Iskolák országos szakfelügyelőségénél; 
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b) a m. kii-. Gyógypedagógiai és orvospszicho-
lógiai intézetnél; 

c) siketnémák intézeteinél; 
d) vakok intézeteinél; 
e) a szellemileg fogyatékosak intézeteinél; 
f ) a kisegítő iskoláknál; 
g) az összes egyéb gyógypedagógiai intézetek-

nél és intézményeknél; 
h) a szakfelügyelőségek hatásköréhez nem tar-

tozó és jelen rendelettel alakított más három-
tagú bizottság illetékessége alá nem utalt ható-
ságoknál és intézeteknél stb. alkalmazott összes 
állami, izraelita, társulati, magán, uradalmi, köz-
alapítványi uradalmi és érdekeltségi gyógypeda-
gógiai tanerők, továbbá tisztviselők, gyakorno-
kok, segédtisztek, kezelők, kezelőnők, díjnokok, 
altisztek és kisegítő szolgák. 

Nem tartoznak illetékessége alá a szakfel-
ügyelő és helyettese, valamint a háromtagú 
bizottság elnöke, tagjai és ezek helyettesei, 
akik a központi igazgatásnál alakított három-
tagú bizottság illetékessége alá tartoznak. 

11. A gazdasági iskolák szakfelügyelőségénél. 
A bizottság elnökét, tagjait és ezek helyet-

teseit a gazdasági szakfelügyelő hozza kijelö-
lésre javaslatba. A bizottság elnökévé, elnök-
helyettesévé és tagjaivá, valamint ezek helyet-
teseivé a hatásköréhez tartozó állami taninté-
zetek kiválóan minősített, hosszabb szolgálat-
tal bíró igazgatóit kell javaslatba hozni. 

Illetékessége alá tartoznak: 
a) a gazdasági szakfeliigyelőségnél, 
b) a gazdasági szakfelügyelőség hatásköréhez 

tartozó összes tanintézeteknél, 
c) a szakfelügyelőség hatásköréhez nem tar-

tozó és jelen rendelettel alakított más három-
tagú bizottság illetékessége alá nem utalt ha-
tóságoknál és intézeteknél stb. alkalmazott 
összes állami, izraelita, társulati, magán, ura-
dalmi és érdekeltségi, gazdasági tanerők, to-
vábbá tisztviselők, gyakornokok, segédtisztek, 
kezelők, kezelőnők, díjnokok, altisztek és ki-
segítő szolgák. 

Nem tartoznak illetékessége alá a szakfel-
ügyelő és helyettese, valamint a háromtagú 
bizottság elnöke, tagjai és ezek helyettesei, 
akik a központi igazgatásnál alakított három-
tagú bizottság illetékessége alá tartoznak. 

12. Valamennyi kir. tanfelügyelőségnél egy-
egy bizottság. 

A bizottságok elnökeit, tagjait és ezek he-
lyetteseit a kir. tanfelügyelő hozza kilelölésre 
javaslatba. A bizottságok elnökévé a tanfel-
ügyelő helyettesét, elnökhelyettessé és tag-
jaivá, valamint ezek helyetteseivé pedig a tan-
felügyelőségnél működő és a tanfelügyelői stá-
tushoz tartozó alkalmazottakat, illetőleg a 
szükséghez képest a hatásköréhez tartozó ál-
lami iskolák kiválóan minősített és hosszabb 
szolgálattal bíró igazgatóit kell javaslatba 
hozni. 

Illetékessége alá tartoznak: 
a) A kir. tanfelügyelőségnél, 
b) a kir. tanfelügyelőségek hatásköréhez tar-

tozó összes állami óvódáknál és elemi iskolák-
nál, 

c) a népművelési munkánál, 
d) a tanfelügyelőségek hatásköréhez nem tar-

tozó és jelen rendelettel alakított más három-
tagú bizottság illetékessége alá nem utalt ha-
tóságoknál és intézeteknél stb. alkalmazott ösz-
szes állami, izraelita, társulati, magán, ura-
dalmi, közalapítványi uradalmi és érdekelt-
ségi óvodai és elemi iskolai tanerők, népműve-
lési titkárok, továbbá tisztviselők, gyakorno-
kok, segédtisztek, kezelők, kezelőnők, díjnokok, 
altisztek és kisegítő szolgák. 

Nem tartoznak illetékessége alá a kir. tan-
felügyelőségeknél működő tanfelügyelői stá-
tushoz tartozó alkalmazottak, akik a központi 
igazgatásnál alakított háromtagú bizottság ille-
tékessége alá tartoznak. 

2. 
A bizottságok elnökeinek és tagjainak, vala-

mint azok akadályoztatása esetére helyette-
seiknek kijelölésére a jelen rendelet 1. sze-
rint alakított egyes háromtagú bizottságokra 
vonatkozó rendelkezésben erre kötelezetteknek 
— jelen rendelet közzétételétől számított nyolc 
napon belül — kell javaslatot tenniök és pedig 
úgy az elnök, mint a tagok és ezek helyet-
teseire nézve hármas jelöléssel. 

A bizottságok elnökeivé és tagjaivá, illetve 
ezek helyetteseivé — jelen rendelet J. sze-
rint alakított egyes háromtagú bizottságokra 
vonatkozó részletes rendelkezésekben megálla-
pított különleges feltételek betartásán kívül, 
csakis kiterjedt szakismeretekkel bíró és tár-
gyilagos tisztviselők (tanerők) hozhatók javas-
latba. 

3. 
Azoknál a hatóságoknál, ahol azt az alkalma-

zottak nagyobb létszáma és a szolgálati ágaza-
tok többfélesége szükségessé teszi, kivételesen 
több bizottság is alakítható; több bizottság ala-
kítására vonatkozó javaslatot azonban külön 
részletezni és indokolni kell. 

Azoknál a háromtagú bizottságoknál, me-
lyeknek illetékessége alá különféle szolgálati 
ágazati alkalmazottak tartoznak, a bizottságok 
elnökévé, tagjaivá és ezek helyetteseivé való 
kijelölésre vonatkozó javaslatot olyképen kell 
megtenni, hogy a bizottság illetékessége alá 
tartozó különféle szolgálati ágazatok a lehető-
ség szerint képviselve legyenek. 

A legmagasabb képesítéshez kötött ágazat-
beli tisztviselőkre (fogalmazási, mérnöki stb.) 
alakítandó bizottság elnöke és mindkét tagja, 
illetőleg helyettesei az ilyen ágazatbeli tiszt-
viselők közül, a más ágazatbeli alkalmazot-
takra alakítandó bizottság elnöke és egyik 
tagja, illetőleg ezeknek helyettesei ugyancsak 
a legmagasabb képesítéshez kötött ágazatbeli, 
másik tagja, illetőleg helyettese pedig az érde-
kelt más ágazat (számvevőség, irodakezelés, 
stb.) tisztviselői közül jelölendő ki. 

Kijelölésre azon hatóságoknál, ahol ez lehet-
séges, a hatóság székhelyén állomásozó tiszt-
viselők (tanerők) hozandók javaslatba. 

A helyettesek javaslatba hozatalánál meg 
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kell jegyezni, liogy milyen ágazatbeli tiszt-
viselő akadályoztatása esetére jelölendő ki he-
lyettesnek. 

A legmagasabb képesítéshez kötött ágazat-
beli tisztviselő több bizottság elnökévé vagy 
tagjává is kijelölhető. 

Ha az állandó bizottság elnökének vagy tag-
jának, vagy a helyettesnek tényleges szolgá-
lata a hatóságnál bármilyen okból megszűnik, 
a hatóság főnöke köteles a hatóság szolgálatá-
ból kilépett elnök vagy tag, vagy helyettes 
helyett — a fentiekben foglaltak szem előtt 
tartása mellett — kijelölésre más elnököt vagy 
tagot, vagy helyettest javaslatba hozni. 

4. 
A bizottságok az 1934. évi 1610/M. E. sz. ren-

deletben foglaltak szerint járnak el. 

5. i 
1. Az 1934 :1. t.-c. 2. 4. és 5. bekezdéseiben 

meghatározott eljárás megindítására, valamint 
az 1610/1934. M. E. sz. rendelet 2. §-a 1. bekezdé-
sében, 5. §-a 1. bekezdésében, 7. §-a 3. bekezdé-
sében és 9. §-a 1., 2. és 3. bekezdésében meg-
határozott főnöki ügykör gyakorlására annak 
a hatóságnak főnöke jogosult, melyek mellett 
jelen rendelet 1. §-a szerint háromtagú bizott-
ság alakíttatott. 

2. Az 1. bekezdésben említett főnöknek az el-
járás megindítása végett a neki alárendelt ha-
tóság (intézet), valamint a mellé rendelt szám-
vevőség főnöke indokolt javaslatot tehet. 

6. i 
1. Az 1934 :1. t.-c. 2. §-ának 7. bekezdése értel-

mében az egyetemi nyilvános rendes és nyilvá-
nos rendkívüli tanárok szabályszerű elbánás 
alá vonásánál az eljárást az egyetemi tanács 
indítja meg és ugyancsak az egyetemi tanács 
alakítja saját kebeléből esetről-esetre az el-
járásban működő háromtagú bizottságot. 

2. A hitfelekezeti iskolák és kisdedóvódák ta-
náraira, tanítóira és óvónőire nézve az 1934. évi 
1610/M. E. sz. rendelettel szabályozott eljárás 
megindítása és az eljárásban közreműködő 
háromtagú és öttagú bizottságok megalakítása, 
valamint az eljárás módozatainak megállapí-
tása tekintetében az 1934. évi I. t.-c. 2. §-ának 
8. bekezdésében foglalt rendelkezés szem előtt 
tartásával a hivatkozott minisztériumi rende-
let 17. §-a 6. bekezdésének értelmében a pénz-
ügyminiszter úrral egyetértőleg külön rendel-
kezem. 

3. Az Országos Magyar Gyüjteményegyetem, 
a m. kir. József Műegyetem és a budapesti kir. 
tudományegyetemi közgazdaságtudományi kar 
összes tisztviselői és egyéb alkalmazottaira 
nézve illetékes háromtagú bizottság alakítása 
tárgyában később fogok intézkedni. 

4. A törvényhatósági, megyei, városi és köz-
ségi tanszemélyzetre nézve az 1934 :1. t.-c. 2. §-a 
2. bekezdésének b) pontjában foglalt rendel-
kezés hatályba lépésének időpontját, valamint 
végrehajtásának módozatait a hivatkozott tör-
vénycikk 2. §-ának 14. bekezdése értelmében 

— az 1934. évi 1610/M. E. sz. rendeletben foglal-
tak megfelelő alkalmazásával — a belügy-
miniszter állapítja meg. 

Budapest, 1934 március lió 17-én. 
Kómán Bálint s. k. 

A in. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 1934. évi 68.200. számú rendelete a községi 
iskolai alapvagyon számadási rendjének mó-

dosítása tárgyában. 

I. 
Valamennyi vármegyei és városi törvényható-

ság közigazgatási bizottságának. 
Az 1868. évi XXXVIII . t.-c. 38. és 39. §-a ér-

telmében létesített községi iskolai alapvagyon 
felügyelete, kezelése és jövedelmeinek felhasz-
nálása ügyében az 1883. évi 13.217. számú 
V. K. M. rendelettel kiadott Utasítás 3. §-ának 
záró rendelkezését a következőképen módosí-
tom: 

1. A Cím az alapvagyon számadásának meg-
vizsgálása után a számadásnak okmányolatlan 
példányát, valamint a vizsgálat eredményét 
tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot (határoza-
tot) a jövőben saját irattárában helyezi el, te-
hát nem terjeszti be a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztériumhoz. 

2. Ehelyett minden ötödik évnek június ha-
vában (1936, 1941, 1946 stb.) tájékoztató összesí-
tett Kimutatást terjeszt a vallás- és közokta-
tásügyi miniszter elé a törvényhatóság terüle-
tén levő valamennyi községi iskolai alapva-
gyonról. Ez a Kimutatás, a vármegyei (városi) 
számvevőség nyilvántartásának adatai alapján, 
feltünteti a) a törvényhatóság területén levő 
valamennyi alapvagyon álladékát a lefolyt öt-
éves időszak elején, b) az ötévi vagyongyara-
podást (tehát az összes bevételt), c) az ötévi 
vagyonfogyatkozást (az összes kiadást), vala-
mint d) az alapvagyon álladékát az ötéves idő-
szak végén. 

Egyebekben az 1883. évi 13.217. számú rende-
lettel kiadott Utasítás rendelkezései, az 1926. 
évi 87.026. és 1932. évi 79.233. ügyszámok alatt 
elrendelt módosításokkal, továbbra is érvény-
ben maradnak. 

II. 
(Hátirat az I. kiadvány másolatára.) 

Valamennyi vármegyei és városi törvényható-
ság első tisztviselőjének. 

A községi iskolai alapvagyon számadási 
rendjének módosítása ügyében jelen kelet és 
ügyszám alatt a közigazgatási bizottságokhoz 
intézett rendeletem másolatát tudomás végett 
megküldöm. 

Ezzel kapcsolatban felhívom a Címet, intéz-
kedjék saját hatáskörében aziránt, hogy 

1. a vármegyei (városi) számvevőség — 
amennyiben máris meg nem történt volna — 
szabályszerű nyilvántartást vezessen a községi 
iskolai alapvagyonszámadásokról, mely nyil-
vántartás ölelje fel a) az alapvagyon törzs-
álladékát az év elején, b) a folyó évi vagyon-
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gyarapodást (tehát az összes bevételt), c) a 
folyó évi vagyonfogyatkozást (az összes ki-
adást), valamint d) a vagyonálladékot az év 
végén; 

2. a vármegyei (városi) számvevőség ebbe 
a nyilvántartásba bármikor betekintést enged-
jen a kir. tanfelügyelőnek vagy megbízottjá-
nak; 

3. a vármegyei (városi) számvevőség továbbra 
is gondosan ellenőrizze, vájjon valamennyi 
község (város) idejekorán beterjesztette-e a 
maga alapvagyon-számadását; 

4. a vármegyei (városi) számvevőség éven-
kint meghatározott időpontban jelentse a köz-
igazgatási bizottságnak mindazokat a községe-
ket (városokat), amelyek az alapvagyon szám-
adását nem terjesztették be. 

III. 
(Hátirat az I. és II. kiadvány másolatára.) 

Valamennyi kir. tanfelügyelőségnek. 
Tudomás és alkalmazkodás végett másolat-

ban kiadom. 
Budapest, 1934., évi március hó 16-án. 

A miniszter helyett: 
dr. Petri Pál s. k. államtitkár. 

Pályázati hirdetmény 
a magyar királyi állami tanító-, tanítónő- és 
óvónőképző-intézetekbe való felvétel tárgyában. 
(Közzététetik a magyar királyi vallás- és köz-
oktatásügyi miniszternek 40.548/1934. V/a. 2. 

ü. o. számú rendelete alapján.) 
1. A bajai, 
2. a budapesti I. ker. (Ferry Oszkár-u. 40.), 
3. a jászberényi, 
4. a kiskunfélegyházai, 
5. a kőszegi, 
6. a nyíregyházi, 
7. a pápai állami tanítóképző-intézetek; 
1. a budapesti II. ker. (Csalogány-u. 43.), 
2. a budapesti VII. ker. (Damjanich-u. 43.), 
3. a cinkotai,,. 
4. a győri állami tanítónőképző-intézetek és 
a budapesti VII. ker. (Rózsák-tere 7.) állami 

kisdedóvónőképző-intézet 
I. osztályába az 1934/35. iskolai évre felvéte-

lért pályázhatnak azok a kifogástalan erkölcsi 
magaviseletű tanulók, akik életük 14. évét be-
töltötték, de a 16. életévet még nem lépték túl 
s akiknek a polgári iskola vagy középiskola 
IV. osztályáról szóló félévi értesítőjük, illető-
leg ugyanazon osztályról szóló bizonyítványuk 
általános jeles, vagy legalább általános jó ta-
nulmányi előmenetelt igazol. — Általános jó 
bizonyítvány e felvétel szempontjából az, 
amelyben a rendes tárgyakból legfeljebb csak 
egy elégséges fordul elő. A pályázat folyamo-
dás útján történik. A folyamodók kérvényüket 
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter-
hez címezve, folyó évi április hó '30-ig azon in-
tézet igazgatóságánál tartoznak benyújtani, 
amelybe felvétetni kívánnak. 

Más úton (esetleg közvetlenül a miniszté-
riumba) beadott folyamodványok iktatás és 

tárgyalás nélkül fognak a folyamodónak visz-
szaküldetni. 

Azok a folyamodók, akik előtanulmányaik 
során valamely tantárgy tanulása alól fel vol-
tak mentve, felvételük esetén ebből a tárgyból 
a tanév elején sikeres felvételi vizsgát tartoz-
nak tenni. 

A szabályszerű, ezidőszerint 2 pengős bélyeg-
gel ellátott kérvényhez a következő okmányok 
csatolandók: 

1. születési anyakönyvi kivonat; 
2. újkeletű hatósági orvosi bizonyítvány ar-

ról, hogy folyamodó éptestti, érzékszervei tel-
jesen egészségesek, beszélőszerve és színérzéke 
hibátlan ós így a tanítói, illetőleg óvónői pá-
lyára alkalmas; 

3. iskolai bizonyítvány annak igazolására, 
hogy folyamodó a polgári iskola vagy közép-
iskola négy osztályát a fentebb jelzett ered-
ménnyel elvégezte; ha folyamodó a kérvény 
beadása idején a IV. osztály elvégzését igazoló 
bizonyítvánnyal még nem rendelkezik, a IV. 
osztálybeli félévi értesítőjét csatolja; 

4. újkeletű hiteles községi bizonyítvány a 
családfő polgári állásáról, vagyoni állapotáról, 
jövedelméről és a kérvényező esetleges magán-
vagyonáról vagy ösztöndíjáról, továbbá a csa-
ládtagok számáról, életkoráról és a családfő 
közvetlen gondozása alatt álló gyermekek szá-
máról; 

5. azok a folyamodók, akik a folyó iskolai 
évben, mint rendes tanulók iskolába nem jár-
tak, erkölcsi magaviseletük kifogástalanságá-
ról, szabályszerű községi bizonyítványt is tar-
toznak mellékelni; 

6. azok a tanulók, akik vidékről (vasúton, 
hajón vagy kocsin) kívánnak az intézetbe be-
járni, megfelelő módon igazolni tartoznak, 
hogy emiatt az otthontól való távollétük 
mennyivel fog meghosszabbodni. 

Minden melléklet szabályszerű (30 filléres) 
okmánybélyeggel látandó el. Akiknek újkeletű 
hiteles szegénységi bizonyítványuk van, azok 
folyamodványa, valamint a folyamodvány 
mellékletei is bélyegmentesek. 

Valamennyi intézetben a felsőbb évfolya-
mokba rendszerint csak a megfelelő alsóbb osz-
tályból fellépő intézeti rendes növendékek vé-
tetnek fel. 

Azok a tanulók, akik fiú- vagy leányközép-
iskolai (esetleg leánykollégiumi) érettségi vizs-
gálatot tettek, a tanító-, illetőleg tanítónőképző-
intézet IV. (negyedik) osztályába folyamod-
hatnak, ha tanulmányi előmenetelük legalább 
jórendű. A folyamodók kérvényükhöz a fent 
1., 2., 4., 5. és 6. alatt felsorolt mellékleteken kí-
vül érettségi bizonyítványukat (VIII. osztály-
beli félévi értesítőjüket) csatolják. A felvettek 
az iskolai év elején különbözeti vizsgálatot 
tesznek a tanító-, illetőleg tanítónőképző-inté-
zet I—III. osztályainak következő tárgyaiból: 
a test- és élettanból, a gazdasági ismeretekből, 
az énekből, a zenéből, a kézimunkából, a rajz-
ból, azok, akik a rajzot, mint rendkívüli tár-
gyat sem tanulták; a leánykollégiumot végzet-
tek ezenkívül logikából is kötelesek vizsgála-
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tot tenni, viszont a gazdaságtan háztartási 
anyagából nem vizsgáznak. 

Ezek az érettségizett tanulók csak olyan 
számban vehetők fel, ahány üres férőhely lesz 
az illető intézet IV. évfolyamában. A tanítónő-
képzők közül előreláthatólag csak a győri ál-
lami tanítónőképzőnél lesz néhány betölthető 
hely. 

A felvételnél egyenlő feltételek fennállása 
esetén — addig, amíg az illető intézet interná-
tusában férőhely van — előnyben részesülnek 
azok a tanulók, akik mint bentlakók kívánják 
tanulmányaikat végezni. 

A felső kereskedelmi iskolának, valamint a 
felső mezőgazdasági iskolának érettségi bizo-
nyítványa a tanítóképző-intézetek IV. osztá-
lyába való felvételre jogot nem ad. 

Az intézetekkel kapcsolatos internátusokban 
a tartásdíj évi 500 pengő. 

A köztartási díjat havi részletekben előre 
kell befizetni az intézet pénztárába. 

Vegyes díjak címén úgy a bentlakó, mint a 
bejáró növendékek — a szabályszerűen igazolt 
legalább jórendű hadiárvákon kívül — kivétel 
nélkül kötelesek az intézet pénztárába egész 
évre 100 pengőt befizetni. 

A budapesti VII. ker. állami tanítónőképző-
intézettel kapcsolatosan internátus nincsen, 
oda tehát csak bejáró növendékek vétetnek fel. 

A felvételekről, a jelentkezés idejéről, vala-
mint a fizetendő díjakról, a kötelező felszere-
lésről a folyamodók az intézet igazgatósága 
útján értesíttetnek. A felvétel csak akkor vá-
lik véglegessé, ha a felvett tanulók a folyó is-
kolai év végén az intézetben tartandó orvosi 
vizsgálaton, zenei hallási és színérzéki vizsgá-
laton tanítói pályára alkalmasnak találtatnak 
és ha az érettségizettek a különbözeti vizsgá-
latot is sikerrel leteszik. A félévi értesítő alap-
ján felvetteknek a középiskolai (polgári isko-
lai) IV. osztálynak eredményes elvégzését, il-
letve az érettségi vizsgálat sikeres letételét is 
igazolniok kell az intézet igazgatójánál. 

Az érdeklődőknek a felvételre vonatkozó, 
vagy azzal kapcsolatos bármely természetű fel-
világosítást az illetékes intézeti igazgatóság ad, 
tájékoztatásért tehát oda kell fordulni. 

A megkeresésekhez válaszbélyeg csatolandó. 
Budapest, 1934. évi március hó 23-án. 

M. kir. vallás- és közoktatásügyi Miniszter. 

Áthelyezés. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
39.810/1934. V/a. 2. ii. o. számú rendeletével 
Holvayné Schmotzer Margit dévaványai áll. 
gazdasági szaktanítónőt a hevesi önálló gazda-
sági népiskolához áthelyezte. 

Könyvajáulás. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
40.291/1934. V/a. 2. ü. o. számú rendeletével 
Matzkó Gyula „Kísérletező fizikatanítás" című 
vezérkönyvét (ára 12 P, kapható a szerzőnél, 
Szeged, gyakorló polgári iskola) az iparos-

tanonciskolák tanítói könyvtárai részére be-
szerzésre ajánlotta. 

A in. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
30.433/1934. V/a. 1. ii. o. számú rendeletével 
Hajdú János „Eötvös József báró első minisz-
tersége (1848)" című könyvét, amelyet a Magyar 
Tudományos Akadémia adott ki Budapesten, 
1933-ban, a középiskolák, tanító (nő) képző-inté-
zetek, felső kereskedelmi iskolák, polgári isko-
lák, felső mezőgazdasági iskolák és megfelelő 
fedezettel rendelkező népiskolák tanítói könyv-
tárai számára beszerzésre ajánlotta. A könyv 
alakja negyed, ára 2 pengő. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
29.548/1934. V/a. 1. ü. o. számú rendeletével 
Kirchner Oszkár világtalan hadirokkant fő-
hadnagy „Házi-iktató", „Úti-jegyzeteim", „Ház-
tartási Számadó Naptár" című könyveit a 
középiskolák, tanító(nő)képző-intézetek tanári 
könyvtárai számára beszerzésre ajánlotta. A 
könyveket a szerző adta ki Budapesten, VI. 
ker., Andrássy-út 35. sz. („A rend könyvei" ki-
adóhivatala, postatakarékpénztári csekkszámla 
15.220.) A könyvek 1933-ban jelentek meg ne-
gyed alakban, 2 P 40 fillér, 60 fillér és I P 20 
filléres árban. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
35.621/1933. V. a. 1. számú rendeletével Bárczy 
István „Magyar nótakincs" (I. füzet) című 
könyvét a középiskolák, tanító(nő)képző-inté-
zetek, polgári iskolák tanári könyvtárai szá-
mára beszerzésre ajánlotta. A könyv a szerző 
kiadásában jelent meg (Rózsavölgyi és Tsa 
bizománya, Budapest, IV, Szervita-tér 5. sz.), 
1933-ban, Budapesten. Alakja negyedfokos. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
39.173/1934. V/a. 2. ü. o. számú rendeletével 
Ehrlich Antal „Három- és négyszólamú dalok 
iskolai ünnepélyekre és egyéb alkalmakra" 
című könyvét a polgári fiú- és leányiskolák 
tanári könyvtárai számára beszerzésre aján-
lotta. A könyvet a szerző adta ki, formája 
nyolcadrét, ára 2 P 60 fillér. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Dr. Madarász István: Feltámadt Krisztus e napon, alle-
laja . . . — Drozdy Gyula: Móra Ferenc mint ifjúsági író. 
— A kultúra válsága. (Kornis Gyula új könyve.) — 
Dr. Loczka Alajos: A nemzetközi megértés és a magyar 
iskolák. — Iskolánklvüli népművelés. Az élet iskolája. — 
Gyakorlati pedagógia. Hambek Etelka: A magyar állam-
polgárság. — Hazai és külföldi tanügyi lapokból. Apró 
hírek olasz tanügyi lapokból. — A gyermekek osztályo-
zása lélektani típusok szerint. — Mit várunk a népisko-
lától és a tanítótól'? — Tudomány, irodalom, művészet. 
Száz esztendő gyermekirodalma. — Külföldi irodalom. — 
Külföldi szemle. — Egyesületi élet. — Hírek. Az anya-
királyné. — Dr. Körösi Pál Benedek: Agrárpedagógiai ki-
állítás az országos mezőgazdasági kiállításon és vásáron. 

— Hivatalos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LÖRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda Bpest, Múzeum-körút 6. 
A kiadásért felelős: CZAKÓ ELEMÉR. 
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P A L Y A Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétkiildhessiik. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

DENCSHAZA nagyközség községi iskolaszéke Kárász-
puszta külterületén levő községi iskolánál újonnan szer-
vezett I. tanítói állásra pályázatot hirdet. Az állás ja-
vadalma évi 1200 pengő készpénzfizetés, természetbeni 
lakás. Kötelességei: a hatosztályú osztatlan elemi nép-
iskola vezetése és a kulturális tevékenységek teljesítése. 
Az oklevéllel, erkölcsi bizonyítvánnyal, állampolgársági 
(illetőségi), működési bizonyítványokkal és egyéb képe-
sítést, nyelv- és zenetudást igazoló okmányokkal felsze-
relt kérvények a községi iskolaszéknek, Dencsháza, kül-
dendők. Pályázati határidő a hirdetmény megjelenésétől 
számított három hét. Az állásra csak római katholikus 
vallású, kántori oklevéllel is bíró tanítók vagy tanító-
nők pályázhatnak. Az álláson jelenleg helyettes tanítónő 
működik. Személyes megjelenés nem szükséges. A pályá-
zók hatósági, illetőleg tanfelügyelői bizonyítvánnyal tar-
toznak igazolni, hogy nem állnak állásvesztést kimondó 
bírói vagy fegyelmi ítélet hatálya alatt. A megválasz-
tott tanító vagy tanítónő a kántori teendőket a római 
katholikus egyházi főhatóság intézkedésére, külön díja-
zás mellett ellátni jogosult. A községi iskolaszék. (112) 

GYŐIt református egyháza pályázatot hirdet kán-
tortanítói állásra. Javadalom törvényszerű készpénzfize-
tés, mely áEamsegélyből és helyi százalékos hozzájáru-

k o f t n e J c . . . 

a Szülőktől jóságukért és szépségükért: a KOVÁCSEV1CS gyermekruhák. 
A kibővített gyermekruhacosztályon hatalmas választék v á r j a : az apróságom 
kai, s parányi á rak : a Szülőket. 

Játszóruha ripsz vászonból, 2 éves gyermekek részére P 1 . 6 O 
Emelkedés 20 fillér. 

L e á n y k a r u h a crepe de chineből, 3 éves gyerm. részére P 5 . 8 0 
Emelkedés 50 fillér. 

F i ú S p o r t r u h a színes, 3 éves gyermek részére .. P 1 0 . 3 0 
Emelkedés 40 fillér. 

Matrózruha leánykáknak, szövetből, 6 éves nagyság P 1 3 . 7 0 
Emelkedés 70 fillér. 

T r e n c h - C O a t leánykák és fiúk részére, 3 éves nagyság P 1 3 . 2 O 
Emelkedés 70 fillér. 

Matrózkabát leánykák és fiúk részére, 3 éves nagyság P 1 3 . 6 0 
Emelkedés 70 fillér. 

Gyermekruhák, kabátok, fehérneműek, kötöttáruk stb. kitűnő minőségben. 
Gyermekcipő:osztályomon óriási választék mindenfajta gyermekcipőkben. 

JCovácóevicó <MMe*vkó, 
J V . , "pdb&QL s $ á n d o \ - u t c a . 3 . í & á t n . 

A m. t . T a n í t ó u r a k r é s z é r e t o 1 v ó s z á m 1 a h i t e l . 

Női és férfi 

TAVASZI KABÁTOK, 
RUHÁK, 

t a v a s z i és n y á r i 

RUHAANYAGOK 

és az összes ruházati 
cikkek g y ö n y ö r ű 
v á l a s z t é k b a n . 

R E F O R M R U H Á Z A T I R t . 
VI, VILMOS CSÁSZÁRsÚT 5. 

K e d v e z ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k ! 
Kérje képes tavaszi 
árjegyzékünket! 

lásból, ezenkívül 278 pengő 40 fillér kántori díj és 
stóladíjak. Lakás természetben: három szoba, konyha, 
mellékhelyiségekkel. Kötelessége az iskolaszék által ki-
jelölt osztályok vezetése, a kántori teendők ellátása, 
énekkar vezetése, jegyzőkönyvek vezetése és a missziói 
munkákban segédkezés. Pályázati határidő: a pályázati 
hirdetés megjelenésétől számított 3 hét. A 69.870-—1933. 
VI. főosztály számú vallás- és közoktatásügyi miniszteri 
rendeletben megállapított okmányokkal felszerelt kérvé-
nyek „Református Esperesi Hivatal, Szomód, Komárom 
megye" címre küldendők válaszbélyeggel. Az állás július 
elején elfoglalandó. (125) 

SZENTES ref. egyháza presbitériuma nevében az ürese-
désben levő I., V., VI. és IX. sz., államsegély élvezetével 
egybekötött tanítói állásainkra pályázatot hirdetek. Ez ál-
lások segédtanítókkal töltetnek be. Kötelesség, fizetés tör-
vényszerű. A megválasztott segédtanítóknak (tanítónők-
nek) az egyház lakbér helyett, természetbeni lakást is 
adhat. A kellően felszerelt, válaszbélyeges okmányok 
április 23-án, délig küldendők be alulírott címére. Az ál-
lások a választás után azonnal elfoglalandók. A válasz-
tás a szentesi református egyházra nézve csak a felsőbb 
hatóságok jóváhagyása, illetve a fizetéskiegészítő állam-
segély utalása után válik joghatályossá. Helyi jelölt-
jeink vannak. Szentes, 1934 március 24. Sebestyén Béla 
iskolaszéki elnök. (127) 

D Ö R E N H E N R I K É S T Á R S A 
iskolabútor-gyára. BpestVI, Dévényi.út 2 0 - 2 2 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Telefon: 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve. 
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SÜKÖSD római katholikus hitközsége államsegélyes, 
lakbéres nőtanítói állásra pályázatot hirdet. A feltételek 
megtudhatók a plébánia hivatalban. Pályázati határidő 
három hét. (111) 

MÉRK református egyháza nyugdíjazással megürese-
dett orgonista-kántortanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalom 52 értékegység, helyi járulék és államsegély. 
Kötelességeket a törvény és az egyház szabályrendelete 
írják elő. Pályázni óhajtók okmányaikhoz kötelesek oly 
helyi hatósági bizonyítványt csatolni, melyben családi 
állapotuk (nős vagy nőtlen), megélhetési viszonyaik és 
az alkalmazásra való rászorultságuk részletesen igazol-
tatik. Pályázati határidő a lap megjelenésétől számított 
21 nap. Pályázatok a lelkészi hivatalhoz küldendők vá-
laszbélyeggel. Az állás július 1-én foglalandó el. Refor-
mátus presbitérium. (110) 

M A R X ÉS M É H E ! B U D A P E S T 

T A N S Z E R G Y Á R A B U L C S ú , u . 7. 
Telefonszámok: 93-3-86 és 93-3-88 m b m ^ ^ ^ m i 

G y á r t a n a k : fizikai, kémiai, természet» 
rajzi, mértani és földrajzi eszközöket. 
— Vetítőgépeket, mértékgyüjteményes 
ket, számológépeket. 
Szemléltetőképek nagy választékban. 
Új népiskolai kimerítő árjegyzéküns 
ket kívánatra díjtalanul küldjük. 

Megjelent kiadásunkban Renner: Fizikai gyakorta: 
tok című müve, 180 oldal terjedelemben. Bolti ára 
4.40 P . Nélkülözhetetlen minden fizikával fog. 
lalkozó tanítónak! 

K I F É N Y E S E D E T T 
ruháit egy évi jót. Ayr U X T 7 ü 1 3 T I S Z T Í T Ó 
állással fénytelen»! 1 * 1 C / I N V > Z^ V Í V Vidékre is szállit. 

B U D A P E S T II, Z S I G M O N D . U T C A 18. S Z Á M 
= = = T e l e f o n : 520—42. 

PÁLYAZAT. Az esztergomi érs. r. kath. tanítóképző-
intézet I. osztályába és a vele kapcsolatos internátusba 
az 1934—35. tanévre magukat felvétetni óhajtók kellően 
felszerelt és a hercegprímás úrhoz címzett kérvényeiket 
május hó 30-ig az intézet igazgatóságánál nyújtsák be. 
Pályázati feltételek azonosak az állami intézetekbe való 
felvételi hirdetésben közöltekkel. Bővebb felvilágosítást 
az igazgatóság nyújt. (128) 

FELVÉTEL a kecskeméti Horthy Miklós Református 
Tanítónőképző-Intézetbo és a kapcsolatos internátusba. 
Igazgatósághoz címzett, mellékletekkel állami feltételek 
szerint ellátott kérvények május hó 31-ig nyújtandók be. 
Tandíj évi 70 pengő, mellékdíjak 34 pengő 50 fillér fű-
tési díj 6 pengő, beiratási díj 2 pengő 50 fillér. Interná-
tusi díj évi 650 pengő, havi 65 pengős részletben, előre 
fizetendő, mellékdíjak egész évre 18 pengő 50 fillér. Bi-
zonyos számú kedvezményes, 600 pengős és 550 pengős 
hely is van. A kecskeméti Református Leánylíceum in-
ternátusa kapcsolatos a fenti internátussal, díjak ugyan-
azok. (114) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a s z e r k e s z t ő s é g n e m vá l la l f e l e lőssége t . 

„DALOK az édesanyámról" (12 gyönyörű dal Anyák-
napjára, kétszólamra) még kapható: Szabó Gyula kán-
tornál, Tiszaföldváron. Ara 1 pengő 20 fillér. (58) 

A LÉLEKTAN ISMERŐI szerint minden emberben 
lakozik vágy, a remény egy szebb, boldogabb jövő és 
nagy gazdagság eléréséhez. Ezért ma már alig van va-
laki, akinek ne volna osztálysorsjegye. Az a havi 3, 6, 
12 vagy 24 pengő (vagyoni viszonyaihoz képest) ha-
gyon célszerű és hasznos befektetés, igen okos dolog és 
a boldogulásnak egyik előfeltétele. A jelent megjavítani, 
a jövőt előkészíteni, a szerencsét keresni kell! Tehát ve-
gyen még ma egy sorsjegyet az új, április 14-én kezdődő 
osztálysorsjátékra bármelyik főárusítónál, mert minden 
egyes sorsjegynek egyenlő az ára, nyerési esélye! 

MÉHÉSZETI eszközökről árjegyzék ingyen. Méh, Buda-
pest, Arany János-utca l/e. 

HORÜGEL-HARMAN gyártmányú, 25 regiszteres, ki-
tűnő harmónium eladó. Dr. Weiss, Budapest, Géza-
utca 3. (119) 

JÓS (JOSZT) FERENC: ' Munkaiskola című pedagó-
giai könyve újra kapható. Szépirodalmi olvasmányként 
élvezheti. 3 pengő előzetes beküldése mellett küldi a 
Kecskeméti Közlöny, Kecskemét. (118) 

VARPALOTÁN, Piae-tér közelében, nyugdíjasnak igen 
alkalmas kis családi ház, csukott folyosóval, kamrából 
nyíló pincével és padlással, ú j kúttal, villanyvilágítással, 
olcsón eladó. Megbízott: Kaszás József kocsmáros. (117) 

Az új Tanterv és Utasítás megköveteli a szülőföldnek 
a tanító anyaggyűjtése alapján való tanítását. Azt az 
anyaggyűjtést megkönnyíti és eredményessé teszi a 
Fodor—Orbán: A szülőföldismereti anyag gyiijtöfüzete 
című mű, melynek a tanítói könyvtárak részére való be-
szerzését a minisztérium 59.309/1932. számú rendeleté-
vel engedélyezte. Megrendelhető 2 pengő 50 fillér előze-
tes beküldésével Orbán Andrástól, Nyíregyháza, Szé-
chenyi-út 6. (116) 

Olvasóink fievelmébe ajánljuk az 

O P E R A Z O N G O R A T E R M E T , 
hol tanítók ELŐLEG NÉLKÜL a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrendű Z O N G O R Á K A T , PIAN1NÓKAT. 

B u d a p e s t . VftI, K l a u z á l . u t c a 3 5 . sz . 

CSERÉLNÉ állami tanító szeptemberre, Dunántúl 
északnyugati részéről, lehetőleg pestkörnyéki állami tan-
erővel. Helyem erdős vidékű, osztott, önálló vezetésű is-
kola, szép természetbeni lakással, gyümölcsös, kert, 
folyóvíz. Ajánlatokat „Minél előbb" jeligére a kiadóba 
kérek. (115) 

CSERÉLNE községi tanítónő várostól 5 km-re eső 
tanyai iskolától bárhova. Választ „Református" jeligére 
kiadóhivatalba. (120) 

Lapunk olvasóinak 5 százalék kedvezmény! 

ÖLTÖNYT és FELÖLTÖT 
I. rendű g y a p j ú s z ö v e t b ő l , angol szabással, kedvező 
részletfizetésre, m e g l e p ő o l c s ó á r b a n k é s z í t : 

T Ö R Ö K KÁROLY, S Z A B Ó M E S T E R 
Budapest VIII , Kenyérmező-u, 4. (Rákóczi-út mellett.) Tel. hívó: 40-9-28 
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Az énektanításnál hasznos segédeszköznek bizonyult 
Kovács Dezső Népiskolai Dalgyűjteménye. Tartalma 86 
maradandó becsű népdal harmónium kísérettel. Leszállí-
tott áron, 3 pengő 50 fillérért kapható — a pénz előze-
tes beküldése esetén — Fischer Lajos könyvkereskedő-
nél, Sárospatakon. (52) 

ÁLLAST cserélnék helyettes tanítóval. Kisszállási 
uradalmi népiskola, Bács megyében, Szeged-bajai műút 
mellett. Autóbusz-közlekedés. Bővebben tudakozódhat: 
Huszár Ferenc tanítónál, Kiskundorozsma. (97) 

CSERÉLNÉK városból, egyetemek közeléből, állami-
tól kisebb államihoz is. Tanyára, határszélre nem me-
gyek. „Református férfi" jeligére kiadóhivatalba. (121; 

RIGLER J Ó Z S E F E D E 

H E G E D Ű , V I O L A , CSELLÓ 
vagy bármely importhangszert, hangversenyhúrokat 

a legjobbat hozzuk forgalomba. Művész» 
hegedű=építés, c s e r e , v é t e l , művészi 
javítások. Tanár urak bevásárlóhelye. 

Rákóczistárogató. 
C s e r k é s z z e n e k a r o k f e l s z e r e l é s e j u t á n y o s á n 

g y á r i á r o n ! 
Ismertetöt bármely hangszerről díjtalanul küld az 

ELSŐ MAGYAR HANGSZERGYÁR 

STOWASSER L^n°hid.uSJ.(Budán) 

Az egyedüli hangszergyár az országban. 
Több ilyen gyár nincs ! 

A római történelem és mithológia elragadó színes 
világa elevenedik meg 

E R B A O D E S C A L C H I S Á N D O R : 

I S T E N E K É S R A B S Z O L G Á K 
című pompás regényében. 

Az őskori Róma, Nápoly, Athén, Antiochia, Per» 
zsia stb. színhelyei a fiatal író ragyogó művé* 
szettel megírt izgalmas regénye cselekményének. 
Hatalmas történeti felkészültséggel vetíti elénk 
Tiberius császár uralkodásának korszakát, a római 

birodalom fénykorának mitikus pompáját. 
Bolti ára 3 pengő 40 fillér. Megrendelhető a 

Kir. Magy. Egyetemi Nyomda Kiadóhivatalában 
Budapest VIII, Múzeumskörút 6. 

PAPÍRNEMŰ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
BUDAPEST 

G Y Á R T E L E P É S K Ö Z P O N T 

VI, RÓZSA-UTCA 55. SZ. 
Rajzfüzetek, rajztömbök, állótömbök a 
legjobb kivitelben, vázlatkönyvek külön: 
féle kivitelben készülnek. Magyar gyárt 
m ányú raj ztáblák, háromszögek és vonal 
zók, továbbá rajzeszközök és minden 
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMÓ 
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII, Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak, Mendölnél. 

CSERÉLNÉK 5. számban hirdetett ideális iskolázta-
tási helyről. Lakbéresek előnyben. Siska, Oros. (113) 

CSERÉLEK római katholikus iskolától, 80% állam -
segélyes, kéttanerős iskolától bárhova a Dunántúlra, 
olyan iskolához, hol férjem is állásba jutna, mert az ő 
állását beszüntették a tanulók száma miatt. ,,Solus.. eris" 
jelige alatt. (122) 

CSERÉLNÉK református vagy római katholikus val-
lású állami tanítóval (nővel), 24 tanítós állami iskolá-
tól kisebb állami iskolához is bárhova, ahol vasútállo-
más van. Villanyvilágítás, járda; posta, vasútállomás, 
orvos st-b. helyben. Református vallásit előnyben. „Ta-
vasz" jeligére. (123) 

CSERÉLNE állami tanítópár alföldi városból, fővona-
lon, egyetemi város közeléből. Jelige: „Szeptember", 
kiadóba. (124) 

VII—VIII. FIZETÉSI osztályú állami tanító Buda-
pesttől 20 percnyire elhelyezkedhetne. „Családos" jel-
igére kiadóhivatalba. (129) 

CSERÉLNÉK tanyai magányt kedvelő községi tanító-
val, vasútmenti községi iskolához. Pásztor, Buj. (126) 

Hirdetéseket felvesz a 

KIADÓHIVATAL 
Budapest VIII, Múzeum=körút 6. 

Iskolai műkedvelő színpadok 
ünnepi előadásaira 

kiválóan alkalmas 

Ferdinandyné L e n g y e l A n g é l a : 

NAGYPÉNTEK 
című most megjelent verses színjátéka. 
A megváltás nagy misztériumát, az ems 
beriség múltjának legnagyobb fordulat 
tát eleveníti meg gyönyörű versekben. 
Színpadi előadása nem kíván semmi 
nagyobbarányú berendezkedést. A legs 

becsesebb 

A J Á N D É K K Ö N Y V ! 

Bolti ára portómentes szállítással 3 P. 

Megrendelhető a 

K. M. E G Y E T E M I N Y O M D A 
K I A D Ó H I V A T A L Á B A N 
BUDAPEST VIII, M Ú Z E U M . K O R Ú T 6 
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S z í v e s tudomásul! 
1. <Az ÜJ 32. M." KIR. OSZTÁLYSORSJÁTÉK játék-

terve nem változott. 84.000 sorsjegy, 42.000 nyere-
mény. Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben 
500.000 pengő, jutalom 300.000 pengő, főnyeremény 

•200.000 pengő, azután 100.000 pengő. 50.0000 pengő, 
40.000 pengd, 30.000 pengő, 25.000 pengő, 20.000 pengő 
stb., összesen 7,722.000 pengő készpénz. 

2. Ajánlatos, hogy eddigi sorsjegyszámát mindenki 
tartsa meg. A főárusitók a folytonosság miatt 
üzletfeleiknek a régi sorsjegyeket elküldik, vagy 
egyideig fentartják. 

3. Ha azonban valaki más, ÚJ SORSJEGYSZÁMMAL 
akar a kővetkező sorsjátékon résztvenni, azt a 
kívánságát készséggel teljesítik a főárusitók. 

I. Mindenkinek és minden egyes sorsjegynek egyenlő 
a nyerési esélye, nem létezik előny, vagy kivált-
ság, csak „SZERENCSE"! 

5. A sorsjegyek árát — egész 24. fél 12, negyed C, 
nyolcad 3 pengő — van ideje mindenkinek leg-
később az ÁPRILIS 14-én kezdődő húzás előtt meg-
fizetni. 

fi. Csak kifizetett sorsjegyeknek van nyeremény-
jogosultságuk. A befizetést legcélszerűbb posta-
befizetési lapon eszközölni. 

7. Ha valaki bármely okból nem akar most részt-
venni az új sorsjátékban, küldje azonnal vissza 
a kapott sorsjegyet az illetékes főárusítónak, mert 
kárt és veszteséget okoz, ha idejében nem küldi 
vissza. — 

8. Akinek még nincs sorsjegye, kérjen prospektust. 
Ingyen és bérmentve küldik a hivatalos tervezet-
tel együtt az összes főárusitók. 

9. A húzások után hivatalos nyereményjegyzéket 
küldenek a főárusitók. Nagyobb nyereményekről 
pedig diszkréten külön értesítik azonnal feleiket. 

10. Senki se feledje el, hogy sorsjegy nélkül nem 
nyerhet se kis, se nagy, se főnyereményt! A SZE-
RENCSE ÚTJA AZONBAN MOST MINDENKI-
NEK NYITJ A ÁLL! 

B A R A K O V I T S J Á N O S 
müorgonaépltő 
Rákospalota,Pázmány-út 72. 

Ú J O R G O N Á T 
átépítést, homlokzati sípokat, 
mindennemű javítást a leg-
mérsékeltebb áron vállal. 

LOPOf GYULA Bécsíiúi 85. sz. 
Iskolapadok.Tornaszerek. 
Játszótéri berendezések, 
tenniszütők és hajlított 
sportcikkek 
T e l e f o n : 6 2 - 5 - 0 5 . 

I?« i -a f1 f a szállítja a miniszt. ajánlott és többszörösen kitüntetett, 
1 I d u i u mély fekete, tartós, használatkész és szabadalmazott 

i s k o l a t A b l a m A z a t . 
Egy <h bádog 6/« kg 4 - 6 isk. táblának P 8 8 0 

» '/2 » 3M » 2—3 » » » 4 - 6 0 
» drb iskolatáblamázsecset, lapos 4" .os » 2 * 5 0 
» palack lf. híg. piros vonalozófesték ecsettel .. » 1 ' — 

Láda szállítólevéllel » — ' 4 0 
Új mázolási és vonalzási utasítással. 

G R E S C H I K G Y U L A , B u d a p e s t I I , I s k o l a . u t c a 3 5 . s z á m . 

Nemcsak az ifjúságé, hanem a lélekben ifjú felnőtteké a 
K Ö N Y V B A R Á T O K KIS K Ö N Y V E I 

Eddig megjelent kötetek: 
Velősy Elek: Miska Szentgyörgyi Sándor: Vihar Buda felett 
Tamás István: Szabadkai diákok Tamás István : Szegedi pedellus 
Hankó Béla: Vizén és vízparton Szondy György: Testvérke Naplója 

* 

Április közepén jelenik meg: Lambrecht Kálmán: Herman Ottó élete. 

VELŐSY ELEK: MISKA 
A Magyar Könyvbarátok pályázatán első díjat nyert ez a kedves regény, 
amelynek hőse : Miska, a pincelakásbeli vicegyerek, akiből cserkész lesz és 
ezen keresztül kitűnő tagjává válik a társadalomnak. Az érdekfeszítő sok \ u 
dámságot sugárzó regény nemcsak élvezetes olvasmány az ifjúság számára, 
hanem pedagógiai szempontból is kitűnő hatású. Melegen ajánljuk minden 
tanítónak, aki meg akarja jutalmazni tanítványát. Ennél szebbet, jobbat és 
nevelőbbet nem adhat a gyermek kezébe. A könyv terjedelme 206 oldal. 

MAGYAR KÖNYVBARÁTOK BUDAPEST 
EGYETEMI KÖNYVESBOLT, IV, KOSSUTH LAJOS=UTCA 18. SZ. 
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H A Z A I E R E D E T Ű 
szemléltető képek ma alig kaphatók. Az 

EGYETEMI NYOMDA 
az iskolák segítségére siet, midőn lénye= 
gesen leszállított áron bocsátja az iskolák 

rendelkezésére a Balog RudolMéle 

SZEMLÉLTETŐ 
MÜLAPOK 

sorozatát: 

1. Budapest, Halászbástya. — 2. Budapest, 
Vajdahunyad vára. — 3. Rudolf-rakpart. 
-— i. Budapest, a királyi vár. — 5. Buda-
pest, Országház. — 6. Budapest, Kossuth-
mauzoleum belseje. — 7. Budapest, lánc-
hídi oroszlán a Halászbástyával. — 8. Ma-
gyar viselet Pécs mellett. — 9. Mező-
kövesdi kislány. — 10. Öreg matyó kis-
lánnyal. — 11. Búzaszentelés. — 12. Árva 
vára. — 13. A kassai dóm. — lí. Pannon-
halma, apátsági templom belseje. — 15. 
Sopron, Szentháromság-szobor a városház 
tornyával. — 16. Pécs, a székesegyház bel-
seje. — 17. Pécs, a székesegyház. — 18. 
Kosok a Hortobágyon. — 19. Tanya a 
Hortobágyon. — 20. Vihar a Hortobágyon. 
— 21. Hortobágyi ménes. — 22. Szénafior-
dás a Hortobágyon. — 23. Bikák a Hor-
tobágyon. — 2Í. Birkák a Hortobágyon. — 
25. Vaddisznók a sümegi erdőben. — 26. 
Nyári jászol. — 27. A béka. — 28. Hévizi 
lótuszok. — 29. Aggteleki cseppkőbarlang. 
— 30. Dobsinai. jégbarlang. — 31. Vitorlás-
verseny a Balatonon. — 32. Balatonfüred. 
Vitorlások. — 33. II. Rákóczi Ferenc (Má-
nyoki festménye az Orsz. M. Szépművé-
szeti Múzeumban. — 3í. Noé bárkája 
(Brughel festménye az Orsz M. Szép-
művészeti Múzeumban). — 35. Madonna 
a gyermekkel és szentekkel (Luini fest-
ménye az Orsz. M. Szépművészeti Mú-

zeumban. 

D Í S Z E A Z I S K O L Á N A K , EGY? 
BEN P E D A G Ó G I A I ÉRTÉK IS. 

A 35 műlap eddigi 
ára volt 122 30 P. 
A leszállított új á r : 42 P 
A rendeléseket a beérkezés sorrendjében 

intézzük el. 

K. M. EGYETEMI NYOMDA 
B UDAPEST VIII, MÚZEUM*KÖRÚT 6. SZÁM 

A tanítóság régi kedvelt bevásárlóhelye a 

TRIBON 
RUHÁZATIRA 

Te le fon : BUDAPEST VIII, 
3 1 - 2 - 9 7 . ' ÜLLŐI- ÚT 14. SZ. 
Az ország egyik legrégibb és legnagyobb 
ruházati intézete, hol az összes női, férfi« 
és gyermekruházati cikkek a leg jobb 
minőségben és a legkényesebb ízlésnek 
megfelelő kivitelben kaphatók. 

Mérsékelt árak. Megbízí 
ható minőség. Pontos kU 
szolgálás. Legkedvezőbb 
fizetési feltételek. 

Ajánlattal és mintával készséggel szolgád 
lünk. — Tiszta gyapjú tavaszi szövet és 
mintás selyemújdonságok, valamint az 
összes egyéb tavaszi idényújdonságok 
nagy választékban. 

Angster József és Fia 
orgonás és harmóniumgyár ri. Pécs 
Orgonák, harmóniumok. 
Javítások, átépítések. 
Új homlokzatsípok. 
Villamosfujtató:berendezések. 
A szegedi nagy orgona készítői. 
Méltányos árak " Fizetési kedvezmények ! 

Magyarság Néprajza, magyar lelki élet, 
Magyar reménységünk ettől újra éled. 

B I R O S Á N D O R 
miskolci igazgatóitanító, szlöjd: 

t a n f o l y a m v e z e t ö 

SZLÖJD-
G Y A K O R L A T O K 

p a p í r m u n k á i 

az elemi iskola I—IV. oszt, részére 
11.804—932. sz. alatt engedélyezve 

Megrendelhető a szerzőnél. Miskolc, 
állami elemi iskola 
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e - ^ i ^ L r ^ v - , Í M ^ k / ^ 

CL/ ^ í / c , y^n 
ÍYA^ / V K 

GEORGIKON a magyar föld rajongó szeretetének a humor ara= 
nyos ruhájába öltöztetett megnyilatkozása. A nagy mesemondó mo= 
solygó életbölcseletét tükrözi vissza a GEORGIKON, a legtisztább 
irodalmi élvezetet nyújtva olvasóinak. 

Bolti ára díszes 
kötésben 4 pengő. 

Megrendelhető a 

K I R . M A G Y . 
E G Y E T E M I 
N Y O M D A 

kiadóhivatalában 

BudapestVIII,M.úzeums 
körút 6. sz. (Gólyavár) 

A könyvkultúra legjobb tájékoztatója a 
M A G Y A R K Ö N Y V B A R Á T O K 

D I A R I U M A 
legújabb száma 3—4., április 15-én jelenik meg ! Előfizetési 
ára egy évre 2'— pengő (évente 8 szám). D e 

i n g y e n j u t h o z z á , 
ha a „Magyar Könyvbarátok" közé lép, mert a Könyvbarátok 
évi 20'— P előfizetési díja fejében nemcsak 4 maradandó értékű 
művészi köntösű könyvet, de a D I A R I U M-ot is megkapja. 

E G Y E T E M I K Ö N Y V E S B O L T 
B U D A P E S T I V , K O S S U T H L A J 0 S - U . 1 8 . 

3 1 agyarság Néprajza ősi kincset kutat, 
Magyarabb magyarnak készíti az utat. 

Gers tenengst József 
orgonaépftő 

Budapest VI, Aradi-u. 66. 
Telefonhívó: 1 6 - 8 — 4 0 . 

Ú j o r g o n á k készítését, valamint átépú 
tést, hangolást, homlokzatsípok készí. 
íését szakszerű és művészi kivitelben 
vállalja a legjutányosabb árak mellett. 

Könyvek, folyóiratok legjobb beszerzési forrássá az 

EGYETEMI KONYVESBOLT 
Budapest IV, Kossuth Lajossu. 18. 

Mindenki megszerezheti 
20 pengőt kitevő vételárnál, csekély 
havi 2 pengős részletfizetésre a 

NÉPISKOLAI 
EGYSÉGES 
VEZÉRKÖNYVEKET 

hivatása legfontosabb segédeszközeit! 

A tanító és tanítónő saját munkáját 
könnyíti meg, ha beszerzi ezzel a 

csekély 
részletfizetéssel. 

A sorozat eddig megjelent kötetei: 

1. Molnár Oszkár: A tanítási mód- P 
szer történeti fejlődése. Quint Jó-
zsef előszavával 3-— 

2. Fodor Ferenc: A magyar elemi 
népiskolai földrajzi oktatás 4 — 

3. Quint—Stelly—Stolmár: A termé-
szeti és gazdasági ismeretek ta-
nítása a III—IV. oszt 6-40 

4. Quint—Drozdy: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok az I. osztályban.. 9-20 

5. Háros—Körösi: A magyar fogal-
mazás vezérkönyve 4-40 

7. Berwaldszky—Tscheik: A rajzok-
tatás vezérkönyve, Drozdy Gyula 
előszavával 16 — 

8. Drozdy Gyula: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a III. osztályban 10 — 

9. Drozdy Gyula: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a IV. osztályban 8-— 

10. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a II. oszt. 3-20 

11. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a III. oszt. 4-50 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA KIADÓHIVATALA 
B U D A P E S T VIII , M Ú Z E U M í K Ö R t J T 6. S Z Á M ( G Ó L Y A V Á R ) 
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A MAGYARSÁG NÉPRAJZA 
H Ó M A N B Á L I N T m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter, a Magyar Történelmi 
Társulat jelenlegi és a Magyar Néprajzi 
Társaság védnöke és volt elnöke ír ja: 

Mint történetíró, örömmel vettem tudomásul, hegy 
a magyar néptudomány eredményei a Magyarság 
Népraj zában végre napvilágot látnak, s hogy ez 
az összefoglaló munka a Magy ar Történet csat-
lakozó köteteiként jelenik meg. A tudomány jövő fej-
lődése és a nagyközönség tudományos műveltségének 
tágítása szempontjából egyaránt nagy eredményeket 
várok e műtől s kívánom, hogy a magyar lélek és a 
magyar értékek iránt érdeklődő közönség éppoly szere-
tettel fogadja, aminő megértéssel és elismeréssel fogad-
ták a Magyar T örténetet. 

• A M A G Y A R • 

• r «j r i P É L E T • 

• i 5 1 B L I A J A • 

ÁRA 80 P 
félbőrkötésben, köte* 
tenként kb. 400 oldal, 
többezer illusztráció. 
Megrendelhető rész« 
letfizetésre is. Havi 
részlet 4 P. 

Igen megörültem a Magyarság Néprajza tervének: 
valóban szükség van arra, hogy végre szintézisünk 
tegyen a felgyülemlett és sok évtized óta rendszeresen 
fel nem dolgozott magyar néptudományi anyagunkról. 
De nemcsak tudományos, hanem nemzetpolitikai szem-
pontból is rendkívül jelentősnek tartom az új vállal-
kozást: a nemzet megismerheti önmagát a magyar 
kollektív lélek tükrében, láthatja a többi nemzettel szem-
ben sajátszerű lelki tulajdonságait és ősi szellemi alkatát. 

/TSRWC/ 

S Z E K F Ü G Y U L A egyetemi professzor, 
a Magyar Szemle szerkesztője: 

A „hungarologiá"-ba beletartozik a magyar történet, 
irodalom-, művészettörténet stb. mellett a magyar nép-
rajz is, mely a magyar nép szokásait, hiedelmeit és 
azokon át a magyar lelket vizsgálja. Azt hiszem, a 
hungarológiának épp a néprajz a központi tudománya, 
melyhez kell a többinek fordulnia alapelvekért és 
irányításért. 
Valóságos nemzeti és tudományos missziót tölt be az 
Egyetemi Nyomda, amikor a néprajztudomány szak-
embereit összegyűjtve, kutatásaik eredményét össze-
foglalva a nagy magyar közönség elé bocsátja. 
Még egy speciális szempontból látom nagyjelentőségű-
nek e vállalatot. Ma mindenütt, irodalomban, zené-
ben, színművészetben, öltözetben nagy az érdeklődés^ 
a népi iránt. Sajnos ez érdeklődés ma alig elégíthető 
ki „hamisítatlaneredeti termékekkel. 
Az Egyetemi Nyomda új könyvei mindezt együtt fogják 
adni ezeknek a nagy kutatóknak tollából, — a magyar 
népiesség korszaka csak ezután kezdődhetik. 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA BUDAPEST 
VIII. KER., MÚZEUM=KÖRÚT 6. SZÁM (GÓLYAVÁR) 
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közismert legjobb ORGONA-HARMÓNIUMOK 
h á z - , d a l á r d á k . , i sko lák - és különösen t e m p l o m o k n a k . 

Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmóniumsraktár 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margitshídfötől a második utca jobbra. 

Fizetéskedvezmény. Sürgönyeim : „Harmonhörl". Telefonszám: 51-6-52. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszs 
térium megbízásából és rendeletére 

az elemi iskolák 
h i v a t a l o s rendtartási, kezelési és 
számviteli 

nyomtatványait 
előállítja és szállítja a 

Királyi Magyar 
Egyetemi Nyomda 
Budapest VIII, Múzeum*körút 6 

Árjegyzéket kívánatra bérmentve küldünk. 

LELTÁRI KIÁRUSÍTÁS! 

K I S ÉS N A G Y M A D A R A K , 
emlősök, iskolák szertárainak felszerelésére 40°/O»os 

engedmény. Kaphatók : 
SZIKLAsSZILÁGYI, BPESTVII, DAMJAN1CH=U. 25/b 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
LUKÁCS BÚTOR ÁRUHÁZ 

Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek. 
Budapest VII, Dohány-utca 30. Telefon : 4 1 - 9 - 0 4 . 

ORSZÁGOS 
SIKERT 
ARATOTT 
A 

„MAGYAR AKARAT' 
című hazafias szavalókórus. Min 
den iskolai*, ifjúságii, levente 
egyesületi stb. ünnepély elmarad 
hatatlan tartozéka! A benne meg 
nyilvánuló hatalmas fanatizáló 
erő, különösen az irredentizmus 
szolgálatában a legmagasztosabbá 
emeli minden hazafias ünnepély 
műsorát! 

Ára portómentes küldéssel 2 P 20 fill. 

Megrendelhető a 
K. M. EGYETEMI N Y O M D A 

K I A D Ó H I V A T A L Á B A N 
BUDAPESTVII I ,MÚZEUM.KÖRÚT6 

Dr. RÜBLEIN RICHARD 
nyugalmazott miniszteri tanácsos, főszámvevőségi főigazgatónak 

SENKI SEM N É L K Ü L Ö Z H E T I ! 

NYUGDÍJNOVELLA ÉS EGYÉB NYUGDÍJJOGSZABÁLYOK 

Ára 15 pengő. 

Kapható a szerzőnél: 
Budapest, 
II, Csalogány=utca 50. 

című munkáját. Ez a mű ismerteti az 1934. évi I. t. cikket, annak indokolását 
és végrehajtási rendeleteit, melyekhez a szerző bőséges magyarázatokat, jegys 
zeteket és kiszámítási példákat fűz ; tartalmazza továbbá a legutóbbi három 
évben létrejött s a nyugdíjasokat érdeklő összes egyéb — érvényes — jogs 
szabályokat, miniszteri magyarázatokat, közigazgatási bírósági ítéleteket és elvi 
határozatokat, a nyugdíjcsökkentésekre vonatkozó rendeleteket és tudnivaló» 
kat, a csökkentett nyugdíj kiszámításának módját, példákat, különböző táblás 
zatokat és 700 vezérszóból ki induló betűrendes mutatót. 

20.453. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeumskörút 6. (F : Czakó Elemér.) 
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Néptanítók Lapja 
N É P M Ű V E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó 

S Z E R K E S Z T Ő S É G : B u d a p e s t , V., Hold-utca i6. (Magyar 
»^királyi vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Telefon: 26-8-18. 

T ^ I A D Ó H I V A T A L : Kiráíyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 
VIII. ker., Múzeum-körút 6. szám» Gólyavár. Telefon: 46-1-45. 

T^" É Z I R AT O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

U L Ő F I Z E T É S egész évre 9*60 P, negyedévre 2'40 P. Egyes szám 
-*-1 ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
820—4—106/1930. VIII. d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési díj az 
állami-, községi-, társulati-, magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés a kiad 5hivatal címére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyom ia 37*473- számú csekkszámlájára. 

" L T I R D E T É S hivatalos pályázat 
10 fill., magánhirdetés 14 fillér 

szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P. V» oldal 85 P, 7* oldal 50 P, 
1/8 oldal 30 P. A hirdetési díjak a 
kiadóhivatal címére előre fizetendők. 

A I V . N E M Z E T I G Y E R M E K H É T . 
í r t a : D R . B E R N Á T H I S T V Á N . 

Immár negyedszer indul útjára az a nemzet-
védelmi propaganda, amely legfőbb céljául 
tűzte ki a nemzet nyíló virágainak, a jobb 
sorsra érdemes gyermektársadalomnak meg-
mentését. A mozgalom valóban nemzetvédelmi 
jellegű, mert gyermekvédelem és nemzetvéde-
lem azonos fogalmak, egymást kiegészítő, töké-
letesítő gondolatok. 

Az előző három esztendő ezirányú mozgal-
mai és a mindannyiszor megtartott Nemzeti 
Gyermekhét tapasztalatai arra indították a 
székesfőváros melegen érző és nemesen gon-
dolkodó vezetőségét, hogy a IV. Nemzeti Gyer-
mekhét sikere intézményesen biztosi ttassék. 
Evégből a főváros vezetősége segítségére sie-
tett a társadalomnak, hogy azzal karöltve sike-
resen bonyolítsa le az idei Nemzeti Gyermek-
hetet. Szerenesés megoldásnak tartjuk, hogy az 
illetékesek a Székesfőváros Népművelési Bi-
zottságát bízták meg annak rendezésével. így 
remény lehet arra, hogy a IV. Nemzeti Gyer-
mekhét tapasztalatai a gyakorlatban is haszno-
síthatók lesznek az előző évi mozgalmakkal 
szemben. Kétségtelen, hogy a magvetés az 
előző évek mozgalmainak az elvitázhatatlan 
érdeme, a mostani Nemzeti Gyermekhét veze-
tőire háramlik az a szép feladat, hogy az em-
bernientés nehéz munkáját megkezdje. Erre 
nézve biztatóak a remények, mert a gyermek-
hét legfőbb irányítása a főváros polgármeste-
rének a kezében van. 

Mi, pedagógusok, örömmel üdvözöljük ezt a 
korszakalkotó eseményt s teljes erőnkkel se-
gítségére leszünk az ügyvezetéssel megbízott 
Népművelési Bizottság vezetőjének. 

Az egész szervezés nagy körültekintéssel in-
dult meg. A főváros valamennyi kerületében 
önálló, külön kerületi bizottságok alakultak s 
végzik az elöljárók vezetésével e nehéz és fá-
radságos munkát s állnak mindenben a nem-
zetvédelem szolgálatában. 

A különböző feladatok megoldására szak-
bizottságok alakultak. így van pedagógiai, 

népjóléti, társadalmi és sajtóügyi szakbizott-
ság. A pedagógiai szakbizottság feladata az, 
hogy a gyermekhét nevelésügyi, egészség-
védelmi és moiálhigiéniai előadásait össze-
állítsa. A népjóléti szakbizottság gondoskodik 
arról, hogy a gyermektársadalom legrászorul-
tabbjai, akik igen sokszor nélkülözik még a 
meleg családi otthont is, uzsonnáztatási ak-
ciókban részesüljenek. A társadalmi szakbizott-
ság végzi a legfontosabb munkát. Ez, a társa-
dalom legkiválóbb reprezentánsainak bevoná-
sával, gondoskodik nemcsak a gyermekek 
egészheti szórakoztatásáról, hanem ahol a men-
tés szükségessége látszik, nyomban intézkedik 
is. Ez a szakbizottság gondoskodik arról, hogy 
a gyermekek részére olyan nevelő értékű él-
mények nyújtassanak, amelyek a mai súlyos 
és nyomasztó gondterhes időkben lélekformáló 
hatásuk mellett lélekderítő örömet is okoznak, 
a felnőttkorra pedig felejthetetlen emlékké 
válnak. 

A sajtóügyi szakbizottság feladata pedig, 
hogy az egész Gyermekhét nemes célját a sajtó 
útján átvigye a nemzeti köztudatba és hatha-
tósan legyen segítségére az egész mozgalom-
nak. Ez pedig nem más, mint hogy felhívja az 
ország közvéleményét a magyar gyermekre, 
mint a nemzet jövőjének zálogára és ezzel 
kapcsolatban a családi és az iskolánkívüli ne-
velés, valamint a gyermeknevelés korszerű kér-
déseit és azok jelentőségeit ismertesse és 
kedveltesse meg az ország közvéleményével. 
Játszóórák uzsonnáztatással és mesedélutánok 
az Állatkertben teszik majd színessé és ked-
vessé az idei gyermekhetet. 

Az egész gyermekvédelmi propaganda főleg 
három irányban fejti ki működését. Ezek a 
következők: nevelésügyi, egészségvédelmi és 
erkölcsvédelnii területek. Mind a három irány-
ban megfelelő előadásokat és bemutatásokat 
vettek tervbe. 

Manapság sűrűn lehet hallani a kétségbeejtő 
jelenről s a bizonytalan-jövőről vitatkozni era-

mum M I I 
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bereket. Elsőrangú nemzetgazdászok, naciona-
lista érzelmű politikusok nem egyszer teszik 
fel a feleletre váró kérdést, mi lesz a jövő 
generációval, főleg azzal a generációval, amely 
a háborús idők szülötte s a jelen gyermeke, 
illetve serdültebbkorú ifjúsága. El kell ismerni, 
hogy a közfigyelem kezd ráterelődni a gyer-
mekvédelmi mozgalmakra s kezd mindenkit 
érdekelni a gyermekeink jövő sorsa. Igaz azon-
ban az is, hogy ez a védelmi gondoskodás in-
kább az egészségügy terén mutatkozik legfel-
tűnőbben, azt mondhatni talán, hogy a test 
kultusza foglalkoztatja inkább az emberekét. 
Kétségtelen, igen fontos az egészségvédelem, 
azonban ugyanolyan jelentőséggel bír a lelki 
profilaxis, a morálhigiénia is. Hogy pedig ez 
az utóbbi kérdés annyira hátramaradt, azt 
eredményezte, hogy a fiatalkori, főleg pedig a 
gyermekkori kriminalitások hihetetlen módra 
elszaporodtak. Ma, amikor a gyermek ezer és 
ezer veszélynek van kitéve, nem fölösleges 
morálhigiéniáról is beszélni, már csak azért is, 
mert a lélek éppúgy részünk, .mint a test, a 
tökéletes ember csak a lélek és a test harmo-
nikus együttesében képzelhető el. Nyiltan 
szembe kell néznünk e szomorú valósággal s 
keresni kell azt az utat és módot, amelyen és 

ahogyan ezt a nagyfontosságú társadalmi, ne-
velésügyi és nemzetvédelmi kérdést a lehető-
séghez képest meg lehetne oldani. Tagadhatat-
lan az is, líogy a külföld e tekintetben sokkal 
rosszabb helyzetben van, de ez számunkra nem 
lehet vigasztalás. Kétségtelen, hogy ezeknek a 
szomorú állapotoknak egyik legfőbb oka a fel-
nőttek erkölcsi mentalitásának romlása. Az ámuló 
gyermeknek az orra előtt kell látnia az em-
beri élet szennyét. így nem csodálkozhatunk, 
ha a gyermek lelke aránylag rövid idő alatt 
kivetkőzik kedves gyerjjiekdedségéből, kora-
vén lesz s helytelen erkölcsi ítéletalkotásaival 
bámulatba ejti környezetét. Valósággal azt 
mondhatjuk, hogy a családi élet is válságban 
van. A mai családi élet atmoszférája lassan-
kint, de fokozatosan halad a romlás felé, amit 
a statisztikai adatok igazolnak beszédesen. Ne-
künk pedagógusoknak feltétlen őrt kell álla-
mink minden ponton s vigyáznunk arra, ne-
hogy egész életünk munkáját egyes tényezők 
máról holnapra megsemmisítsék. Ennek egyik 
eszköze lesz az a gyermekhét, melyen a társa-
dalom érdeklődését a gyermekre, mint a nem-
zet jövőjére irányítjuk és segítségül hívjuk a 
nemzetmentő munkára. Hogy ez sikerüljön, ad-
juk hozzá tanítói lelkünk egész tüzét, melegét! 

J E L L E ü K E V E L É S i É S A Z I S K O L A . 
í r ta : L O C Z K A A L A J O S dr. 

háborús tapasztalatok hatása alatt Euró-
pának majdnem valamennyi államában tért 
hódított az angolszász nevelési rendszer, amely 
aránylag kevesebb súlyt vet az értelmi isme-
retek közlésére, mint a jellemnevelésre. Az is-
meretanyagot, ha kisebb terjedelmű is, inkább 
az ifjúság lelki kincsévé akarja tenni és a fő-
súlyt az oktatás mellett a nevelésre, az értelmi 
képzés mellett az akaa-at és érzelemvilág neve-
lésére és irányítására veti." 

„Ez az irányzat nem új dolog, hiszen a gö-
rög filozófusokon kezdve, Pestalozzin keresz-
tül egész a legújabb időkig mindig a harmoni-
kusan nevelt egyéniség volt a nevelési ideál 
és soha senki sem tartotta az egyoldalú értelmi 
képzést jogosultnak. Mégis a tudományok ha-
ladásával és az ismeretek tömegének megnöve-
kedésével, különösen a mult század utolsó év-
tizedeiben, mindenütt túlsúlyban volt az ér-
telmi képzés. Ez különösen azokban az álla-
mokban volt konstatálható, ahol, mint Magyar-
országon is, rendszerint az iskolák nem vol-
tak internátusokkal kapcsolatban és így itt 
joggal lehetett várni, hogy a tulajdonképeni 
nevelés munkáját a szülők végzik és ezzel szem-
ben a tanárok nevelési tevékenysége csak ki-
egészítő természetű kell, hogy legyen." 

„Üjabban, főleg a háború óta a megélhetési 
viszonyok annyira megnehezültek, hogy apa és 
anya egyaránt egész napját munkában kény-
telen tölteni és gyermekük nevelésével alig 
tudnak foglalkozni. Ezenkívül a háború, for-

radalmak és állandó családon kívül élés foly-
tán a szülők erkölcsi felfogása, nevelésre való 
alkalmassága és képessége is sok esetben kí-
vánni valót hagy maga után. A tanulásra sza-
bott idő után az iskolát elhagyva a gyermekek 
sokszor nem a legmegfelelőbb környezetbe jut-
nak és így a leghatékonyabb nevelés, a gyer-
mekek egymásnevelése is irányítást igényel." 

„Mindezekre való tekintettel a magam részé-
ről örömmel üdvözlöm azt a legújabban min-
den irányban előtörő mozgalmat, mely rész-
ben külföldi teoretikus, vagy gyakorlati peda-
gógusok hatása alatt, részben pedig tisztán 
gyakorlati tapasztalatoktól vezettetve, a néhol 
még mindig túlságosan előtérben levő értelmi 
képzéssel szemben, harmonikus testi és szel-
lemi nevelést, a családi érzés erősítését, a csa-
ládi életre való előkészítést, az erkölcsi neve-
lést és a hazafias, vallásos, munkás állampol-
gárrá nevelést hangsúlyozza. Ennek az irány-
zatnak valóraváltását, az iskolákban a lehető-
séghez képest mennél tökéletesebb keresztül-
vitelét minden eszközzel előmozdítani óhaj-
tom." 

E sorok kíséretében hívta meg értekezletre 
a jelen tanév elején Petri Pál államtitkár a 
pedagógiai világ elméleti és gyakorlati szak-
embereit. Az értekezleten, amely egy egész na-
pot vett igénybe, negyvenen vettek részt és 
huszonegy felszólalás hangzott el. A résztvevők 
között egyetemi tanárok és az iskolai nevelés 
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minden területén működő gyakorlati pedagó-
gusok, tanítók, tanárok, igazgatók, főigazga-
tók, tanfelügyelők, szociális téren dolgozó em-
berbarátok egyaránt képviselve voltak. A ne-
veléssel foglalkozó iskolánkívüli szervek és in-

tézmények, mint az Egyházak, a Magyar Szü-
lők Szövetsége, a Cserkész Szövetség, a leány-
cserkészet, az Ifjúsági Vöröskereszt szintén 
résztvettek kiküldötteik útján a megbeszélése-
ken. A vita anyagát a meghívó már eleve öt 
pont körül csoportosította. Ezek a következők: 

„1. Miként volna biztosítható az irodalmi és 
tudományos fórumoknak (Közoktatási Tanács, 
pedagógiai társaságok, szaklapok bevonásával 
és más úton) állandó foglalkozása az iskolában 
való jellemneveléssel? 

2. Miként lehetne az igazgatóknak, vezetők-
nek és tanároknak a szorosan vett oktatás ke-
retein belül ily irányú nevelő tevékenységüket 

minél hatékonyabbá tenni (osztályfőnöki óra, 
fegyelmezés stb.)? 

3. Mikéat lehetne a tantervek keretén belül 
az egyes tantárgyak oktatásával kapcsolatban 
(vallástan, történelem, irodalom stb., továbbá 

testnevelés, iskolai játékdélutánok és sport-
szerű játékok) az erkölcsi nevelést elősegíteni? 

4. Miként lehet a nevelés leghatékonyabb 
módjával, az önneveléssel, a gyermekek egy-
másnevelésével a jellemnevelés kérdését elő-
mozdítani, miként lehet e célra a meglevő egye-
sületeket és szervezeteket (vallásos célú egye-
sületek, önképzőkör, cserkészet, ifjúsági vörös-
kereszt, sportkörök stb. tevékenységét) felhasz-
nálni? 

í>. Van-e még más oldala e kérdésnek, vagy 
más életrevaló, valóra váltható eszme?" 

Az értekezlet rendkívül termékeny munkát 
végzett. A felszólalásokban, valamint az írás-

Túzokkakas. 
A „Természettudományi Közlöny" 1000. füzetéből. (Ismertetés a 308. oldalon.) 
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ban beküldött szakvéleményekben a célravezető 
és eredményt ígérő javaslatoknak hosszú sora 
tárult fel. Minthogy ezeknek a javaslatoknak 
nagy része nem is annyira adminisztratív úton 
kiadott rendelkezésekkel, mint inkább a taní-
tóság és tanárság lelkében fakasztott gondolat-
csirákon, a nevelés terén meggyökerező újabb 
eljárásokon keresztül válhat gyümölcsöt hozó 
valósággá, kívánatos, hogy lapunk olvasói is 
megismerjék ezeket. Alábbiakban minden meg-
jegyzés nélkül közöljük a javaslatokat abban 
a reményben, hogy termékeny talajra találva, 
az értekezlet kitűzött célját ezen az úton is 
eredményesen fogják szolgálni. 

Az első ponttal kapcsolatban a Magyar Szü-
lők Szövetsége több javaslatot terjesztett elő. 
Egy már régebbi beadványában sürgette a 
köznevelési tanács felállítását. A miniszteri ér-
tekezletre szóló meghívó már eleve állást fog-
lalt e javaslat ellen, kijelentvén, hogy ilyen 
külön tanács alakítására nincs, szükség, mivel 
a Közoktatási Tanács nemcsak oktatási és is-
kolaszervezeti kérdésekkel, hanem a nevelés 
ügyével is kell, hogy foglalkozzék. A Magyar-
Szülők Szövetsége ezért az értekezleten oda 
módosította javaslatát, hogy a Közoktatási Ta-
nács bővüljön ki Közoktatásügyi és Nevelés-
ügyi Tanáccsá és ebben a Magyar Szülők Szö-
vetségének vezetősége is vegyen részt. Elhang-
zott ezzel kapcsolatban az a kívánság is, hogy 
az Orsz. Közoktatási Tanács állandó külföldi 
levelező tagot nevezzen ki, aki összeköttetést 
tartana fenn a bruxellesi nemzetközi család-
nevelési intézettel. 

Már régebben merült fel az erkölcsi nevelés-
sel foglalkozó külön folyóirat létesítésének 
gondolata. Az értekezleti meghívó ebben a kér-
désben is állást foglalt, amennyiben nem he-
lyeselte a folyóiratok mai nagy száma mellett 
újabb szaklaj) indítását. A Magyar Szülők Szö-
vetsége ezért a saját szaklapjának propagatív 
célokra való kibővítését és felhasználását hozta 
javaslatba és erre a célra állami támogatást is 
kért. 

A Magyar Szülők Szövetségének kiküldött 
képviselője hangoztatta, hogy az erkölcsi ne-
velés leghatékonyabban a szülői nevelés útján 
vihető előbbre és ezért elsősorban magukat a 
szülőket kell fontos feladataikról kioktatni. 
Ebből a célból minden egyes iskolában ,,Szü-
lők iskolája" címén tanfolyamok rendezését 
hozta javaslatba. E tanfolyamokon megtaníta-
nák a szülőket a gyermekek helyes ápolására 
(orvosi rész), nevelésére (pedagógiai rész) és 
ellátására (szociális és gazdasági rész). A tan-
folyamok rendezésében és az előadók kiküldé-
sében résztvenne a javaslat szerint az iskola, 
az iskolaorvosi intézmény, a Magyar Szülők 
Szövetsége, a Népművelési Bizottság és a Ste-
fánia Szövetség. 

A szülők megfelelő nevelését szolgálná a 
Magyar Szülők Szövetségének minden egyes 
iskolában felállítandó Fiókköre is. E Fiókkö-
rök csoportokból állanának és ezek egy-egy is-
kolai osztályba járó gyermekek szüleit foglal-

nák magukban. Az egyes cso]>ortok havonként 
tartanának összejöveteleket. 

Mind a Szülők Iskolája, mind pedig a fenti 
Fiókkörök céljaira az iskolák megfelelő he-
lyiségeinek átengedését kérik. Elhangzott az a 
kívánság is, hogy az említett szervezetek elő-
adásain való részvételre fel kellene hívni ren-
deleti úton az elemi iskolák tanítói és a kö-
zépiskolák tanári karának figyelmét, mert in-
nen merítené a nem családos tanító és tanár 
a szükséges útmutatásokat. 

A Bruxellesben működő nemzetközi család-
nevelési központ részéről rendezett tanfolya-
mok mintájára az államtól támogatott család-
nevelési tanfolyamok felállítása is szóba ke-
rült, E tanfolyamokon fiatal leányokkal ismer-
tetnék meg a családi nevelés követelményeit. 
A tanfolyam elvégzéséről a résztvevők okleve-
let is nyernének. 

Másik javaslat szerint a Pedagógiai Társa-
ságnak kellene a jellemnevelés kérdését szé-
lesebbkörű megbeszélés tárgyává tenni, és pe-
dig külön-külön a népiskolai tanulók, a 10—14 
és a 14—18 éves serdülők érdekeinek szempont-
jából. A Pedagógiai Társaságot, a gyermekne-
velés kérdésével foglalkozó egjréb társaságo-
kat és egyesületeket, valamint a különböző ta-; 
náregyesületeket is fel kellene hívni ezzel a 
kérdéssel való foglalkozásra. E tárgyalások 
eredményeit a vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztériuminál kellene közölni, amely a javas-
lat szerint a jellemnevelés helyes útjait és 
módjait a felügyelő hatóságok és a tanügyi la-
pok útján ismertetné meg a tanítóság és ta-
nárság egyetemével. 

A második pontra vonatkozóan elhangzott 
javaslatok két csoportba oszthatók, az egyikbe 
tartoznak azok, amelyek a tanítók és tanárok 
személyével kapcsolatosak, a másik csoport-
beliek pedig tárgyi feltételek megvalósítását 
célozzák. Többen is hangsúlyozták a tanítók, 
tanárok személyes példájának nevelő hatását. 
A tanárnak magának is erkölcsi elvektől vezé-
relt jellemes egyéniségnek kell lennie, ha azt 
akarja, hogy nevelő tevékenysége maradandó 
nyomot hagyjon tanítványai lelkületén. Hogy 
ez elérhető legyen, elsősorban a tanító- és 
tanárképzést kell átalakítani és azután sze-
mélyi tulajdonságaik tekintetbevételével szigo-
rúan megrostálni azokat, akik a nevelő pályára 
lépnek. Az egyik felszólaló szerint a leendő 
tanítókat és tanárokat szociális nevelésben kell 
részesíteni, meit addig nem tudnak a gyer-
mekre a jellemképzés és állampolgári nevelés 
szempontjából kellő befolyást gyakorolni, amíg 
nem ismerik meg a család anyagi és lelki pro-
blémáit úgy, ahogyan ezek a pépgondozók 
előtt feltárulnak. E téren a javaslattevő köve-
tendő példakép azokra a nyári tanfolyamokra 
hivatkozik, amelyeket Bulgáriában rendeznek 
a tanítók számára. 

Hogy a tanítónövendékek figyelmét minél 
jobban rátereljék a jellemnevelés fontosságára, 
az egyik javaslat azt ajánlja, hogy a Néptaní-
tók Lapja és egyéb tanügyi lapok hirdessenek 
pályázatot olyan tanítási tervezetekre, amelyek 



172 
NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

67. eVFi. 

az egyes tárgyak természetében rejlő jellem-
nevelő erőt, a tanítás közben adódó nevelő al-
kalmakat legjobban kihasználják. A legsike-
rültebb tervezetek a javaslat szerint közöltet-
nének az illető lapban és az ilyenek írói a fő-
iskolai felvételek alkalmával, a tanítói állások 
betöltésekor előnyben részesülnének. 

A középiskolai tanárképzés az egyik egye-
tem pedagógiai tanárának megállapítása sze-
rint nem vet elég súlyt a pedagógiára. A gya-
korlati kiképzésnek párhuzamosan kellene sze-
rinte haladnia az egyetemen hallgatott elméleti 
előadásokkal, de ez a mai helyzetben lehetet-
len, mert a gyakorlati kiképzés az V. év-
folyamban összpontosul, míg az elméleti elő-
adások az első négy évben folynak. A jellem-
nevelés módszereit kötelező tárgyként kellene 
tanítani a tanító- és tanárképző-intézetekben. 
Mások szükségesnek tartják, hogy a gyermek-
lélektan kötelező tárgya legyen a tanárjelöl-
teknek és a lélektani, erkölcstani, pedagógiai 
kérdésekkel való foglalkozás elmélyítése érde-
kében vezessék be az egyetemeken a kötelező 
szemináriumi gyakorlatokat. Van, aki már az 
első évtől kezdve szeretné megindítani a gya-
korlati pedagógiai munkát a jelölteknek isko-
lákhoz vagy internátusokhoz való beosztásával. 
A fősúlyt azonban arra kell vetni, hogy ma-
guk a leendő tanárok fejlesszék saját jellemü-
ket önnevelés útján. Ezért a tanárképzés ideje 
alatt is vezetni kellene erkölcsi téren a még 
nem véglegesen megszilárdult egyéniséggel 
bíró ifjúságot. Az egyetemi ifjak lelki életével 
többet kellene eszerint foglalkozni. 

Ezzel kapcsolatban többször is felmerült a 
tanári pályára készülő jelöltek megfelelőbb ki-
válogatásának gondolata. Van, aki csak azt 
bocsátaná a tanári pályára, aki cserkész volt. 
Más javaslat szerint az első egyetemi év után 
kellene szigorú vizsgálat alá vetni a jelölteket 
és alkalmatlanságuk esetén megakadályozni, 
hogy tanári oklevélhez jussanak. Azonban en-
nek a kiválogatásnak nem volna szabad külső 
szempontok szerint történnie, hanem azon az 
alapon, hogy vallástalan, vagy a vallás iránt 
közömbös egyének ne lehessenek tanárok. 
Mindez a jövő tanári nemzedék megfelelő lelki 
beállítását célozza, de addig is, amíg ezek ke-
rülnének az iskolába, szükséges volna jelenleg 
működő tanítók és tanárok részére átképző 
tanfolyamokat rendezni, amelyeken a tanulók 
lélektani megfigyelésének és vizsgálatának 
módszereit sajátítanák el. 

A jellemképzés feltételei közé tartozik to-
vábbá a tanítóság és tanárság anyagi jólétének 
biztosítása, az igazgatóknak az adminisztratív 
teendők alól való mentesítése, különösen pedig 
az igazgatók helyes kiszemelése. Minthogy az 
intézet szelleme az igazgatótól függ, csak jó 
pedagógust volna szabad igazgatóvá tenni. Az 
igazgatót egyéni súlya juttassa vezető állásba 
és ne a protekció. 

Az iskolai jellemnevelés első és legfőbb 
tárgyi feltétele az osztályok túlzsúfoltságának 
megszüntetése. Az osztályfőnöki óra bevezetése 
értékes eredményeket érlelhet és ezért beveze-

tése kívánatos, tartalommal való kitöltése 
azonban nagy pszichotechnikai ügyességet té-
telez fel és szinte veszélyessé is válhat, ha nem 
megfelelő ember kezébe jut. Többen hangoztat-
ták, hogy az igazi jellemnevelés előfeltétele az 
egyes gyermekek lelkéhez való férkőzés, adott-
ságaik tanulmányozása, környezetük behatá-
sainak megismerése. Ezért célszerűnek tartják 
a Németországban bevált törzslaprendszer be-
vezetését, kiegészítve a szülők részéről otthon 
vezetett egyéni lappal. Más javaslat az isko-
lákban a csoportrendszer felállítását sürgeti. 
A négy-öt tanulóból alakult csoportokon belül 
az egyes gyermekek a közös felelősség tudatá-
ban egymást támogatják tanulásban, játékban, 
viselkedésben egyaránt. 

Mindez más, később említendő intézmények 
felállításával együtt elsősorban a gyermekek 
kellő megismerését eredményezi. A jellemneve-
lés szempontjából azonban ez még csak az első 
lépés, amelyre a tulaj donképeni nevelő munka 
felépül. Ez egyesek szerint külön tantárgy ke-
retében történhetik legeredményesebben. El-
hangzott a kívánság, hogy legalább is a leány-
iskolákban be kellene vezetni a családi peda-
gógiát, mint külön tárgyat. E tárgyra heti egy 
óra is elegendő volna. Javaslattevő hivatkozik 
a Belgiumban hasonló módon elért rendkívüli 
erkölcsi eredményekre. Ezzel szemben a fel-
szólalók más része helytelenítené, ha az er-
kölcsi nevelést külön tárgyként tanítanák. Ez 
nemcsak a koncentráció pontos pedagógiai el-
vével ellenkeznék, hanem szárazzá tenné az 
egész .jellemnevelést. Általánosan elfogadott 
elvként nyert megállapítást, hogy a jellem-
nevelésnek minden tárgyban vörös fonál gya-
nánt kell végighúzódnia. Hogy ez mennél be-
hatóbban történjék meg, többen javasolják oly 
rendelkezés kibocsátását, amely kötelezővé teszi 
minden tantestületi értekezleten egy-egy neve-
lési esetnek vagy problémának megvitatását. 

Az értekezleteken elsősorban az illető inté-
zet sajátos viszonyait kellene megtárgyalni és 
az ezekből folyó célravezető rendszabályokat, 
követendő irányelveket a minisztériumhoz is 
fel kellene terjeszteni. Felmerült az az óhaj, 
hogy az iskolák az értesítőkben ne csak szűk-
szavú jelentések formájában, hanem részletes 
beszámolók keretében ismertessék a felmerülő 
pedagógiai problémák megoldását, az elért 
eredményeket és a további terveket. Mindez 
annál nyomatékosabban fogja a kitűzött célt 
szolgálni, minél melegebben érdeklődnek a fel-
sőbb hatóságok is a nevelés kérdései iránt. Kí-
vánatos, hogy a felügyelet tényezői állandó 
figyelemmel és a legnagyobb jóindulattal kí-
sérjenek minden ily irányú kezdeményezést. De 
ez még nem elég. Az iskolafelügyelet ne elé-
gedjék meg a tanulmányi téren elért eredmé-
nyek felülvizsgálatával, hanem az erkölcsi 
nevelésre is terjeszkedjék ki ós állapítsa meg 
esetről-esetre, mikép teljesíti az illető tanító 
vagy tanár nevelő feladatait. 

A harmadik kérdéssel kapcsolatban szinte 
általános volt a panasz a tantervek túlzsúfolt-
ságára. Egyhangú kívánságként követelték a 
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felszólalók, hogy a tantervi anyagot minden 
tárgyban csökkenteni kell és ezzel több időt 
biztosítani az illető tárgyakban kínálkozó ne-
velő értékek felhasználására. 

A nevelés eredményességének akadálya az a 
körülmény is, hogy sok a tárgy és az egyes 
tárgyak óraszáma kicsiny. Emiatt a tanítás 
mozaikszerűvé válik és egyik tárgy keretében 
sem lehet maradandó ráhatásokat kifejteni. 

Felmerült az óhaj, hogy a tulajdonképeni 
tanítás ne vegyen igénybe napi négy óránál 
több időt. 

Különösen veszedelmes az erkölcsi és a jel-
lemnevelés szempontjából, ha a tanárok a 
gyermekeket erejükön felül terhelik meg házi 
feladatokkal, különmunkákkal, dolgozatokkal és 
általában olyan szellemi munkával, amely felül-
múlja képességeiket. Ilyen esetekben ugyanis a 
tanulók igyekeznek elhárítani maguktól azokat 
a következményeket, amelyek a hiányok miatt 
származhatnak és ezért hazudozáshoz, csalás-
hoz s más alattomos eszközökhöz folyamodmik. 
Éppen ezért nem a sok, hanem a biztos tudásra 
kell törekedni. Ezenkívül főleg az ismeret-
anyag érzelmi kihatásainak hangsúlyozását, a 
tanár és tanítvány belső viszonyának elmélyí-
tését tegyük a tanítás feladatává. 

Ami az egyes tantárgyakat illeti, elsősorban 
át kell értékelni az irodalmat és a történelmet. 
Következetesen keresztül kell vinni azt a szem-
pontot, hogy az értékelésben a személyek ki-
emelésében, sőt még a hősök kultuszában is 
a jellem legyen a döntő, nem pedig az, hogy 
az illető néhány összecsendülő sort írt-e, eset-
leg mint szerencselovag, hadvezér vagy párt-
vezér volt-e kiváló. A történelem tanításának 
az legyen a feladata, hogy a növendék a maga 
egyéni életét, jövő hivatását ós munkáját mint 
a nemzeti történelem alakulásának parányi ré-
szét tekintse. Ebből a célból kapcsolatot kell 
teremteni a tanulók várható életformája és a 
történelem tanítása között. Mindezeket a fel-
adatokat a történelem személyes példáin ke-
resztül lehetne legeredményesebben megvaló-
sítani. Nagy történelmi alakoknak kellő élet-
közelséggel megírt életrajzait kellene az ifjú-
ság kezébe adni olvasmányul. Különösen fon-
tos volna a leányok részére a magyar nagy-
asszonyok élettörténetének megírása. A mai 
élet vagy a közelmúlt nagy egyéniségeinek 
200—300 oldalra terjedő életrajzai különös ha-
tással lehetnének a felnövekvő ifjúságra, amely 
sok esetben nem tud már annyira lelkesedni 
régmúlt idők eszményeiért. Ezért ilyen életraj-
zok kiadását hivatalosan is támogatni kellene. 

A nevelő munka a tanítási anyagon keresz-
tül csak akkor lesz eredményes, ha minden 
tárgyban külön-külön megállapítjuk a nevelő 
vonatkozásokat. Ennek többféle módját is 
ajánlották. Van, aki pedagógiai érzékkel bíró 
szakférfiakból összeállított bizottságokra bízná 
e feladatot. Más a minisztérium részéről pá-
lyázat kiírását tartaná szükségesnek és a be-
érkezett munkálatok közül a legjobbaknak ki-
nyomatását javasolja. Egyik javaslattevő kü-
lön utasítások kiadását kéri, amelyek felsorol-

nák az egyes tantárgyakban kínálkozó haszno-
sítható alkalmakat. 

Más megoldásként kínálkoznék az egyes tár-
gyak nevelő értékeit kidomborító cikkeknek 
minél gyakoribb közlése a tanügyi lapok ha-
sábjain. A tanítási anyag ilyen beállításának 
módszere sem egészen tisztázott kérdés és ezért 
elhangzott az a javaslat, hogy vezérkönyveket 
kellene kiadni. Ezek felvilágosítanák a tanító-
ságot ós tanárságot, hogy miképen értékesítse a 
tanítási anyagot az erkölcsi nevelés szolgála-
tában. A tankönyvíróknak is ki kell venniük 
részüket a jellemnevelés munkájából. Ezért az 
egyik javaslattevő azt ajánlja, hogy az új tan-
könyveknek, vagy régi könyvek újabb kiadá-
sainak engedélyezését ahhoz a feltételhez kel-
lene kötni, hogy az anyagban és ennek tár-
gyalásmódjában kellőképen érvényesülnek-e az 
etikai jellemfejlesztés szempontjai és elsősor-
ban a magyar nyelvi, irodalmi, idegen nyelvi, 
történelmi olvasókönyvekben kellő számban 
vannak-e eze1^ re a kérdésekre vonatkozó iro-
dalmi értékű olv.-'.smányok. A nevelő alkalmak 
kellő felha.«-uálá sát biztosítaná ha a minisz-
térium elrudelr.d, hogy a tanítók és tanárok 
a jellemi .elés szempontjából vizsgálják át 
tanmeneteiket és jegyezzék be, hogy egyes erre 
alkalmas módszeres egységekkel miként szol-
gálják a jellemnevelést. 

Eredményesebbé tehetné az elemi iskolákban 
a jellemnevelést, ha a tanfelügyelők ezt a kér-
dést a pedagógiai szemináriumok napirendjére 
is kitűznék. Ezzel kapcsolatban egy-egy minta-
tanítást is bemutathatnának és ezt magyarázó 
megbeszélések követhetnék. Az érdeklődés fel-
keltésére szolgálna, ha a minisztérium pályá-
zatokat írna ki ilyen irányú mintatanításokra 
és ezek közül a legjobbakat jutalmazná is. 
A nyertes munkákat a Néptanítók Lapjában 
közölni kellene és az ilyen módon összegyűlt 
mintatanítások sorozatát néhány év múlva 
könyvalakban is ki lehetne adni, 

A negyedik kérdéssel kapcsolatban minde-
nekelőtt néhány általános alapelvet kell leszö-
gezni. A felszólalók közül többen is hangsú-
lyozták, hogy a jellemnevelés egyedüli szilárd 
alapja a pozitív vallásosság, elsősorban tehát 
a vallásos nevelést kell eredményesebbé tenni. 

Különös gondot kell fordítani az iskolai fe-
gyelmezésre. Ennek első és legfontosabb kel-
lékeként olyan atmoszférát kell teremteni az 
iskolában, hogy aki bűnt követ el, bűnhődjék. 
Az iskolában minden szabálynak, törvénynek 
érvényesülnie kell. De óvakodni kell a másik 
véglettől is, mert tettetésre ösztökél és egyéb 
erkölcsi hibák forrása is lehet. Arra is vi-
gyázni kell, hogy vádaskodásra ne szoktassuk 
a tanulókat. A nevelő élje bele magát az i fjú-
ság lelkébe és fegyelmező eszközeit ehhez al-
kalmazza. A lélek elfojtása erőszakos eszközök 
alkalmazásával végzetes dolog lenne. Irányít-
suk a gyermek egyéniségét olyképen, hogy a 
növendéknek mindig legyen módja és bátor-
sága tévedéseiről is az igazat és csakis az iga-
zat elmondani. 

Főtörekvés a gyermekeknek kötelességérzetre 
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való nevelése. Ez elsősorban a feladatok telje-
sítésének megfelelő számonkérésében nyilvá-
nuljon. A számonkérés legyen szigorú, kövét-
kezetes, de hassa át a szeretet. Ezzel szoros 
összefüggésben van a munkára nevelés kér-
dése, amelynek alapja az élményszerűség elvé-
nek fokozott érvényesítése. 

Ugyancsak fontos az önfegyelmezésre való 

Különösen pedig nein lehet az ilyent felülről 
erőszakolni. Az ifjúsági intézmények olyan ke-
retet teremtsenek, amelyben a gyermek a maga 
társadalmi életét élheti. Gondoskodjanak a 
tantestületek arról, hogy az egyesületeket ve-
zető tanítókat és tanárokat egyéni rátermett-
ségük alapján szemeljék ki. Viszont kívánatos 
volna, hogy a vezetőket az ilyen körökben való 

Százados diótörzs 
szállítás közben. 

A „Természettudományi Közlöny'. 
1000. füzetéből, 

(Ismertetés a 308. oldalon.) 

nevelés. Ennek egyik módja a gyermekek íjá-
szoktatása arra, hogy ne csak elöljáróikkal, 
hanem idegenekkel, felnőttekkel, a segítségre 
rászorulókkal szemben is figyelmesek és ille-
delmesek legyenek. Az utcán, a villamoson le-
gyenek a kisebb gyermekek védelmezői, figyel-
meztessék őket a veszedelemre és óvják őket 
tőle, forgalmas útvonalakon vezessék át őket, 
aggoknak, világtalanoknak adjanak helyet a 
villamoson. Egyebekben is mindenkivel szem-
ben udvariasan, kellő tisztelettel viselkedjenek. 

Az ifjúsági egyesületek kellő vezetés alatt 
alkalmas eszközei lehetnek az ezirányú neve-
lésnek. Ezért szükséges és kívánatos ezeknek 
az intézményeknek tudatos felkarolása és terv-
szerű fejlesztése, bár minden új intézménnyel 
szemben kellő óvatosságot kell gyakorolni. 

elfoglaltságukért óraszámuk csökkentésével 
kárpótolják. A gyermekeknek az egyesületek-
ben váló szereplését úgy kell irányítani, hogy 
ez ne vezessen túlterhelésre. A mai helyzet 
ugyanis az, hogy a sok ifjúsági egyesület egy-
mást zavarja és ezért fontos volna, hogy ezek 
valamennyien egységes szellemben működje-
nek. Az egyesületek vezetésében a nevelő ma-
radjon lehetőleg háttérben és csak az ellenőr-
zést gyakorolja. Találjon alkalmat arra, hogy 
a gyermek megtanuljon parancsolni és enge-
delmeskedni, jutalmazni és büntetni, ráneve-
lődjék az önállóságra, talpraesettségre; szociá-
lis szellemre, kollektív öntudatra és az egyéni 
kezdeményezésre egyfelől és másfelől az isten-
félelemre, vallásosságra, jótékonyságra, haza-
fiasságra. Ügyelni kell arra is, hogy a gyer-
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mekek az autonóm jogok gyakorlásában való 
tapasztalatlanságukkal ne szorítsák félre az 
egyébként értékes, de szerény, bátortalan tár-
saikat és ne juttassák érdemetlenül vezető sze-
redhez a nagyhangúakat. 

Különös gondot kell fordítani arra, hogy az 
ifjúsági egyesületek működésében a tanulók ki-
fejlesszék magukban az egymásért való felelős-
ség érzetét. Az egyesületeken belül módot kell 
találni arra is, hogy a tanulókat jellempróbák-
nak vessék alá, mert csak így eredményes az 
egyesületek működése. 

A cserkészetben és egyéb ifjúsági egyesületek-
ben való részvételt nem lehet kötelezővé tenni, 
mert ez önkéntes munka. Nagyon fontos volna 
azonban, hogy a cserkész-szellem az egész isko-
lai nevelésben érvényesüljön, különösen a taná-
roknak, tanítóknak és igazgatóknak a tanulók-
kal való közvetlensége tekintetében. 

Ennek elősegítésére számos javaslat hangzott 
el. Kívánatos volna a cserkész-nevelés módsze-
reinek beható tanulmányozása, ami különösen a 
tantestületi értekezleteken történhetnék gyümöl-
csözően. Lehetővé kellene tenni a cserkészetben 
való részvételt a gyenge tanulók számára is, 
mert ezek még inkább szorulnak jellembeli tá-
mogatásra. Intézményesen kellene biztosítani a 
tanulók számára a .cserkész-munkához szükséges 
szabad időt, főleg szombat délutánokon és vasár-
nap az istentiszteletek után. A cserkész-nevelés 
módszereit minden rendelkezésre álló eszközzel 
folyóiratokban, a rádió és a film segítségével 
meg kell ismertetni a közönséggel. A tanító- és 
tanárjelölteket cserkész-vezetőkké kell nevelni. 

Az ifjúsági egyesületek jótékony nevelő hatá-
sára mutatott az egyik felszólaló, amikor rá-
világított arra, hogy ezekben a közösségekben a 
gyermek viselkedése felenged, magatartásában 
nem alkalmazkodik az iskolai fegyelemhez és 
azért olyan tulajdonságai is megnyilvánul-
nak, amelyeket az iskolában sikerül elrejtenie. 
Az egyesület vezetője ezeket az olykor nem kí-
vánatos tulajdonságokat a csoportban meghono-
sított egészséges szellemmel ellensúlyozhatja. Még 
a legszegényebb és a társadalom segítő kezére 
rászoruló gyermek is tud itten tenni valamit 
társaiért, ezzel felszabadul lelke az elesettség 
nyomasztó érzése alól. Erre való hivatkozással 
javaslattevő azt ajánlja, hogy a tanulók iskolán 
kívüli foglalkoztatását az iskola vegye a kezébe 
és úgy szervezze meg, hogy az iskola nevelő ha-
tása megerősíthető legyen általa. Ennek-a gon-
dolatnak továbbfejlesztése az a javaslat, mely 
az ifjúságot nyáron magántáborokba akarja tö-
möríteni ós így a cserkészetnek a táborozásban 
megnyilvánuló nevelő hatásait szélesebb réte-
gekre is kiterjeszteni. Mindezeknek előfeltétele 
azonban, hogy pedagógiailag jól képzett vezetők 
vegyék kezükbe az irányítást. Ezért elhangzott 
az óhaj, hogy játék- és sportvezetők — ú. n. mo-
nitórok — kiképzéséhez kellene hozzálátni. Erre 
alkalmas helyül a testnevelő főiskola kínál-
koznék. 

Végül meg kell még emlékeznünk néhány 
oly javaslatról, amely az eddigiektől eltérő gon-
dolatokat vet fel és újabb eszközöket ajánl 

a szociálpedagógia fegyvertárának kibővítésére. 
Az egyik felszólalás nemzeti kötelességként hang-
súlyozta a szövetkezeti nevelés gondolatát, amely-
nek alapja a családi összetartás. 

Ez a gondolat Franciaország iskoláiban coope-
ratives scolaires néven öltött testet és nemcsak 
ebben az országban, hanem Dániában és Len-
gyelországban is jól bevált. A rendszer amellett, 
hogy bő alkalmat nyújt a gyermektársadalom 
kialakulására, egyúttal beviszi a közösségre 
egyébként nem igen hajlamos földműves nép-
lélekbe a szövetkezeti gondolatot. Ugyancsak sür-
gették az angol és amerikai iskolákban gyümöl-
csöző hatású school city system mintájára a ta-
nulók önkormányzatának megvalósítását. 

Mint az iskolai nevelés szempontjából hátrá-
nyos tényezőre mutatott rá az egyik felszólalás 
a tanulók vasúton való bejárására, amit a leg-
kisebb mértékre volna kívánatos korlátozni. 

A Magyar Szülők Szövetsége beadványban 
kérte az iskolanővéri intézmény általánosítását. 
Csak okleveles tanítónőket vagy óvónőket lehes-
sen alkalmazni iskolanővérül és ez a tantestü-
leti gyűléseknek is legyen tagja. Minden tanító 
legalább egy évet töltsön iskolagyámi beosztás-
ban. Ezt a gondolatot fűzi tovább egy másik ja-
vaslat, amely szerint nyugalmazott pedagógu-
sok, iskolanővérek köréből iskolaatyákat, illetve 
iskolaanyákat kellene alkalmazni, akik barátsá-
gos alapon közvetlenebb kapcsolatot létesítené-
nek a gyermek lelke és az iskola között. Az is-
kolaorvos részvételét is biztosítani kell a nevelő 
munkában és ebből a célból behatóbb lélektani 
és pedagógiai kiképzésben kellene őket részesí-
teni. Az iskolákban nevelési tanácsadók felállí-
tását kéri az egyik beadvány azzal, hogy egysé-
ges irányítás, ellenőrzés alá kell őket helyezni. 
A gyógypedagógiai intézetek szervesen kapcso-
lódjanak bele az iskolák rendszerébe. Ha az is-
kolaorvos vagy a nevelési tanácsadó valamelyik 
gyermekről megállapítja, hogy rendes iskolába 
nem való, azt az idegesek iskolájába vagy a 
szükséghez képest valamelyik szakszerű nevelő 
intézetbe kell utalni. A gyógypedagógiai intéze-
tek specializálandók és kerüljenek orvosi vezetés 
alá. A tanulóknak szégyenteljes kicsapását az 
iskolából teljesen mellőzni kellene. Az ilyen 
gyermeket, javaslattevő szerint, az összes illeté-
kes tényezők meghallgatása után ki kell emelni 
a veszélyes környezetből és nevelő intézetbe he-
lyezni. Az összes nevelő intézményeket ugyan-
azon minisztérium hatáskörébe kell utalni. A ne-
velési tanácsadók mellett pályaválasztási tanács-
adók felállítása is kívánatos volna. 

Az iskola szellemének átszármaztatására egyik 
nemzedékről a másikra, kiváló eszközül ajánlja 
az egyik javaslat a volt iskolatársak szövetsé-
geinek megalakítását. 

Ezek voltak főbb vonásaiban és röviden vá-
zolva azok a javaslatok, amelyek hivatva vol-
nának a családi élet bensőségén, a jellemes, 
szótartó, megbízható* magyar ifjúság felnevelé-
sén keresztül megvalósítani a szebb magyar jö-
vendő álmát. 

A felsorolt javaslatok feldolgozása most fo-
lyik az Országos Közoktatási Tanácsban és rö-
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vid időn belül tárgyalásra is fognak kerülni. 
Mindaz, ami a jelen körülmények közt célra-
vezetőnek és megvalósíthatónak bizonyul, rend-
szeres összefoglalásban fog utasítások alakjában 
megjelenni. Az elhangzott eszmék azonban rész-
ben még további érlelést igényelnek, részben 

talán másokkal is kiegészíthetők. Az értekezlet 
anyagának lapunk hasábjain való ismertetése 
éppen azt célozza, hogy olvasóink is terméke-
nyítsék meg gondolataik közlésével ezt a nagy-
jelentőségű és a jövő kialakítás szempontjából 
nagy horderejű nevelési célkitűzést. 

ARANY JÁNOS KIHI J§ZÁLLÁ§I TANÍTÓSKO-
DÁSÁNAK SZÁZADIK ÉVFOBDILÓJ4. 

írta : D É N E S S Z I L Á R D dr. 

A_rany János egyik elbeszélés-töredékének be-
vezető soraiban ezt az eleven képet festi: Egy 
locsogós februári délután, 18.. ban, négyesbe 
fogott gyékényfedelű kocsi állt meg a debreceni 
főiskola kapuja előtt. A szénaülésről, otthagyva 
már kopottas, ópergamenszerű irhás bundáját, 
egy zömök, piros-pozsgás, középidejű férfi hám-
lott ki, sötétkék, magyar dolmányban . . . A rész-
letekből megállapíthatjuk, hogy a kocsi a kis-
újszállási ref. egyházközség küldötteit hozta a 
kollégiumi városba, hogy hazavigyék az egyik 
nemzeti osztályba kiszemelt tanítót. Az egyház-
község ugyanis kevés idővel elébb a debreceni 
iskola professzorátusához fordult ama kérésével, 
ajánljon az iskolának egy jóerkölcsű s tanításra 
alkalmas ifjút. Hamarosan akadt is vállalkozó; 
mert az egyik diák — Arany János — 1834 már-
cius 18-án a rektóriákba kibocsátó könyvbe ezt 
jegyzi be: designatus sum Praeceptor scholae 
Kisujszállásiensis. Kijelöltek a kisújszállási is-
kola tanítójává. így aztán a gyékényfedelű, ab-
roncsos kocsinak visszafelé menet eggyel csak-
ugyan több lett az utasa. Egy nyurga i f jú („még 
legénytoll sem pehelyzik állán") szaporította meg 
számukat. A Bolond Istók második énekében 
ezt a leírást olvassuk róla: 

Halvány, sovány alakját hosszú tóga 
— Mint gyászlobogó a nyelét — fedi; 
Nem látszik, hogy nagyon jól menne dolga, 
Ktvágya is több, mint betöltheti. 

De a Vásárban című költeményéből is el tudjuk 
alakját képzelni: 

. . . én is ,.markot haj tani" kezdtem, 
S nem sikerült, bár hogy' s mint igyekeztem. 

Így — vézna, ügyetlen lesti dologra — 
Adtam fejem a bölcs tudományokra, 
Barázda helyébe' szántván sorokat, 
— Nem kérkedem ezzel, mert a/.t se' sokai. 

A napokban mult száz esztendeje, hogy Arany 
János a kisújszállási iskola nemzeti tagozatának 
alsó osztályában két félévre szóló működését 
megkezdte. A kisújszállási iskola akkori rendjé-
nek megfelelően ugyanis a szorgalmi idő tavasz-
szal kezdődfitt; 1834-ben pontosan április 6-án. 
Az iskolalátogató lelkész, Dorka Illyés, feljegy-
zéseinek tanúsága szerint, az új tanítót már a 
következő napon, április 7-én felkereste osztályá-
ban. Arany János az előző hónapban töltötte be 

életének 17. évét. Eddig az alsó iskolát s a hat-
évfolyamú deákiskolát végezte el Szalontán. Az 
1833. év őszén tanulmányait Debrecenben akarta 
folytatni, de anyagiak híján egy félév múlva 
abba kellett hagynia. Kisújszálláson anyagi erőt 
akart szerezni további tanulmányai folytatására. 
A 17 éves i f jú tanítói érzékkel s némi gyakor-
lattal fogott hivatása teljesítéséhez. Nagykőrösi 
tanár korában írott Önéletrajzában őszinte saj-
nálkozással említi, hogy szalontai diákoskodá-
sának utolsó pár éve „már nem a jó szülők 
közvetlen felügyelete alatt telt le". Nemes fel-
fogású, egyszerű lelkű atyja ugyanis nemcsak 
egyéniségével, példás életmódjával nevelte 
egyetlen fiát, hanem, mint tudjuk, iskolás kara 
előtt még tanította is. Mindennél fontosabb 
azonban, hogy belecsepegtette a jó, a nemes 
iránti érzéket. Otthon szerzett tudásának kö-
szönhette, hogy osztályában első lett s ezt a 
helyet mindvégig meg is tartotta. Mindez periig 
arra vall, hogy az egyszerű lelkű, öreg föld-
mívesben természetadta nevelői és tanítói érzék 
lakozott és ezt tanulékony fia is örökölte. Szü-
lőinek szegénysége csakhamar arra készteti, 
hogy 14 éves korától sajátmaga gondoskodjék 
megélhetéséről. Ezért aztán odahaza, Szalontán, 
a poetai és rhetori osztályt úgy végzi, hogy 
egyszersmind az alsó iskolában praeceptorkodik 
is. A gyermekifjú már kifejlett kötelességtudás-
sal fog ennek a munkának teljesítéséhez. A 
praeceptori állás elnyeréséért írott folyamodvá-
nyában önérzetesen hangoztatja: Ha pedig ezen 
kérésem foganatos fog lenni, ígérem, hogy hi-
vatalomnak igazánn ós hívenn meg fogok fe-
lelni. 

Ez a törekvés jellemzi kisújszállási munkássá-
gát is. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, 
hogy erről meglehetős bő, írásos s teljes mér-
tékben megbízható hivatalos emlékeink marad-
tak. Ezeknek jórészét e sorok írója tette közzé 
a Budapesti Szemle 1921-i évfolyamában, Arany 
János kisújszállási tanítósága című értekezésé-
ben. Közleményének eredményeit Voinovich 
Géza is felhasználta a nagy költő életrajzának 
I. kötetében. Tizenhat esztendeje pontosan át-
néztem a kisújszállási ref. egyház presbiteri 
gyűlésein 100 évvel ezelőtt írott jegyzőkönyve-
ket, továbbá az ugyanezen időben ott működött 
tanítók által félévenként készített tananyag-
kimutatásokat, az úgynevezett specimeneket s 
végül az iskolák látogatásával megbízott lel-
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késznek az osztályokban szerzett tapasztalatairól 
szóló fel jegyzéseit, a visitatio protocollumát. 

Az emlékek között Aranynak mindkét speci-
menét megtalálhatjuk. S megvannak Dorka Ily-
lyés iskolalátogató lelkésznek néhány szóból 
álló, vázlatos feljegyzései is Arany János osz-
tályában tett látogatásairól. (Az egyik spe-
ciment nemes emlékű volt tanárom, Szeremley 
Barna, a kisújszállási főgimnázium néhai igaz-
gatója tette közzé. Mint Voinovich Gézának idé-
zett munkája is rámutat, ő kezdte meg e téren a 
kutatásokat s eredményükről két cikkben szá-
molt be.) 

Az idézett emlékekből megállapíthatjuk, hogy 
az ifjú tanító súlyos feladat elé került. A nem-
zeti iskola alsó tagozatában 85 gyermeket kellett 
az első félévben tanítania. Ebből ugyan 25 fiú 
már az 1833. év őszén kezdett iskolába járni, de 
60 gyermeknek Arany János volt első tanítója. 
Akkoriban félévenkint tartottak vizsgálatot s 
erre az alkalomra a tanítók összefoglaló jelen-
tést írtak a félév alatt elvégzett anyagról. Ezt 
nevezték specimennek. Arany János így számol 
be az első félév alatt végzett munkájáról: 

A' N. K. Kisújjszállási Ref. kissebb Fiú Os-
kolábann tanúló Gyermekek a' múlt nyári Os-
kolai félesztendőbenn ezeket tanúlták: 

I. A' Vallásból, az Útmutatás czímű Könyv 
szerint az I-ő és Il-ik Készeket. 

II. A' Szent Dávid' Soltárai közzűl ezeket: V, 
VIII, IX, XV, XXIII , XXIV. XXX, XXV, 
X X X I I , XXXVIII , XLII, L v n , LXI, LXII, 
LXV, LXXXI, LXXXIV, LXXXIX, XCV, C, 
CXXXV, VI. 

III. Az Oskolai Könyörgések közzűl: Az Űri 
Imádságot, Apostoli Hitformáját, Reggeli, Est-
véli, Étel előtti és Ételutánni Könyörgéseket. 

IV. Az Állatok esmérete tudományjából, a' 
mókust Lajhárt és Kolibrit. 

V. A' Számvetés Ttidománnyából: az észbeli 
Számvetéseim kivűl a' Római Számok esmére-
tét és kimondását. 

VI. Az Olvasás, írás és Éneklés Mesterségébe 
is naponként gyakoroltattak. 

Arany János. 
Tanítósága alatt. 

Valószínűnek tarthatjuk, hogy az akkori sze-
rény viszonyok miatt a gyermekek kezében alig 
volt könyv. Ügyhogy bizonyára csak a tanító-
nak voltak vezérkönyvei. Ismeretes az első 
pontban említett Ütmutatás című munka. Bene-
dek Mihály ref. püspök írta. Teljes címe: Út-
mutatás a keresztyén vallás előadására a' hel-
vétziai vallástételt követők értelme szerént. 
Készítődött a' Tiszán túl lévő szuperintenden-
tzia fő tiszteletű consistoriuma rendeléséből az 
alsó oskolák számára. Ha előszavát olvasgat-
juk, az a hitünk, hogy tapasztalt nevelő ember-
nek könnyedén, világosan megírt művével van 
dolgunk. Ha azonban lapozgatunk a könyvben, 
látjuk, milyen nehéz metafizikai tételeket kel-
lett a tanítóknak megérteni s a tanulóknak 
megtanulni. 

Ugyancsak fennmaradt még Arany János 
osztályának mindkét félévről szóló grádusa is. 

A specimen mellé ugyanis a tanító a tanulók 
névsorát is összeállította, mégpedig nem abc-
sorban, hanem érdemrend szerint. A Bolond 
Istók érdemlépcsőnek nevezi a grádust. A spe-
cimeneket és grádusokat az iskola összefűzette 
s a következő félévben ezzel a füzettel járt az 
iskolalátogató lelkész az osztályokba, a tanítók 
munkájának ellenőrzésére. Dorka Illyés lelkész 
feljegyzéseiből azt látjuk, hogy az első félév-
ben 21-szer, a másodikban 10-szer hallgatta meg 
Arany tanítását. Az első félévben havonta 
4—5-ször, míg a második félév egyes hónapjai-
ban egyetlen egyszer sem. A jegyzőkönyvi fel-
jegyzések nem igen tartalmaznak érdekes ada-
tokat, legtöbbször ilyenformán szólnak: Július 
11: Arany, Szűts, Sós Ferentz, praeceptorok 
classisaik. Július 13: Arany praecnál. Könyör-
gés. 1834 október 27-ről már hosszabb feljegy-
zést találunk: Arany uram classisában Diós 
Mihálytól végig egyenként próbálódtak, a gyen-
gék megjegyződtek. 

Ezek a feljegyzések arra vallanak, hogy 
Arany János munkája meglehetősen alapos 
ellenőrzésben részesült. Dorka Illyés ugyanis, 
a feljegyzések szerint, képzett, művelt ember 
volt s tanulmányait a bécsi egyetemen fejezte 
be. Neveléstani érzékét, valamint alaposságát 
többek közt a specimenes füzetekben, az egyes 
specimenekkel kapcsolatban tett megjegyzései 
is bizonyíthatják. (Ezeket a megjegyzéseket 
vizsgálatok végével a tanítókkal is közölhette.) 
Az 1834/5. évi I. félévi ilyen füzetben Soós Dá-
nielre nézve ezeket a szavakat találjuk: Könyv 
nélkül kell tudni kérdeni. Mészár József speci-
menjére ezt a sokatmondó ítéletet írta: E' nem 
jó (nyilván kérdező-) mód: fojtasd tovább. 
Szűts Jánosról ezt jegyzi meg: Az Útmutatás-
ból a kérdések nem jól tétetnek, mert a fele-
let kérdéssé van téve. További kívánságai 
még: Kóta szerint kell az éneket tanítani. 
Könyv nélkül kell tudni kérdeni a Tanítónak. 

Aranynak egyik specimenjén sincs efféle 
megrovás; de a másodikon két megjegyzést is 
olvashatunk. Egyik az Útmutatásból végzett 
anyag részletezésére vonatkozik s így szól: 
3-dik Darab Útrnut. nints —- kell. Végül a 6. 
pont után ugyancsak Dorka írásával ezt olvas-
hatjuk: 7. Geogrf. (Geografia). Minthogy Arany 
földrajztanításról egyáltalán nem számol be, 
ebből az odavetett jelből arra lehet következ-
tetni, hogy Dorka szerint ezzel is kellett volna 
foglalkozni. Különben pedig mindkét megjegy-
zés arra vall, hogy az elvégzendő anyag nem 
volt eléggé szabályozva. Úgyszólván kinek-ki-
nek tetszésétől függött. 

Arany specimenjein tehát egyáltalán nem 
találunk olyan megjegyzést, amelyről arra le-
hetne következtetni, mintha munkája nem járt 
volna teljes eredménnyel. Ellenkezőképen ha-
tározott bizonyítókaink vannak rá, hogy nevé-
nek, munkájának hamarosan becsületet szer-
zett. A kisújszállási deák iskolának kiváló rek-
tora volt ebben az időben: Török Pál, a későbbi 
dunamelléki ref. püspök. A fiatal tanító egész 
életre szóló barátságot köt vele. A második 
félév élteltével a kisújszállási jóakarók ajánló-
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soraival tér vissza Debrecenbe, tannlmányai hogy a' tanitásban példás szorgalmatosságú és 
folytatására. A kiváló barátot, a támogatására épületes, erköltsére nézve pedig jámbor és fed-
siető segítséget csakis lelkiismeretes s becsű- lietlen Praeceptorunk volt, (Idézi Voinovich 
lettel végzett munkájával sikerült megszerezni. Géza: Arany János életrajza I. k. 37.) Önélet-
Ezt hangoztatja a város „Főbírája és Tanátsa" rajzának vallomása szerint nagy buzgalommal 
által kiállított ,.Bizonyság Levél" is alábbi törekedett irodalmi ismereteinek kiegészítésére 

•/űtJiovrvrii ^Canu/o \J/ifer/n-e/c/c a v u ^ a y ? / 
^xr/cco ^ t^t/^Ctemdó -eite^eZT 'fofrrudfrcd. .• 

d. Cst ' '*^a/lcL>}brl, aAs %^e77iutaía!c> ou^u, 
" ' A ^ ' / «?2vrvnr OA. <l*> JTm? ^IcJZeAét. 

JT.J yjt ' Q)cwic/ ácrzzá',/ euz^é?-. 
y///, /JÓ, u w , MV,, J^X//; 

^ j f j j j y , JIXJM.X, , wcr, curacy,—> 

JU. ^ j h (bJco/at.^^JC^^o^&JeJo fó&ztZ/: aí, 'l/m, .. 

ősZviZ' , Ctc/c/rítú 

I V • ) CU/aZoÁ tó-me^efc ^ol^cLKL^dd; űt '-TncrbcKfC 

i^am-LOÖÍtd esrm ^chu/ c^' 

VI • « J ( j b ö u j o u ) , , -ct> Ólz 

y f 9-

cuncX'cr-cf a^ a 

Arany János specimenje az 1834—35. tanév első feléről. 

OynM-rJ 

a^/oö^. 

szavaival: a Tanításra bízott apróbb gyerme-
keknek a Tudományokban, mind a' jó erköl-
tsökben való nevelés által magát ditséretesen 
meg külömböztette 's maga hellyes alkalmaz-
tatása és erkölcsi tulajdonságai, iigy Elöljárói 
eránt mutatott engedelmes és jámbor maga 
viselete által magát mindnyájunk előtt meg-
kedveltette, annyira, hogy mindeneknek, kik 
szolgalatjaival élni kívánnának, ajánlani mél-
tán bátorkodunk. Dorka Illyés iskolalátogató, 
lelkész ugyancsak azt a bizonyítványt adja, 

s ha hivatala engedte, éjjel-nappal olvasott. 
Specimenjeinek és grádusainak külseje — hogy 
ebből is következtessünk egyéniségére — amel-
lett szól, hogy írásbeli munkáinak csinosságára, 
rendes voltára is nagy súlyt helyezett. 

Amint már fentebb is említettük, Arany Já-
nos tanítói munkájával némi anyagi segítséget 
akart szerezni tanulmányai továbbfolytatására. 
Az egyházi jegyzőkönyvek ezévbeli feljegyzé-
seiben fizetésére vonatkozólag nem lehet ada-
tot találni; csak az 1837—1838. évek folyamán 
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tartott ülések jegyzőkönyveiből tudjuk, milyen 
javadalommal látták el a Debrecenből hozott 
fiatal tanítókat. 90 frt készpénzen felül adtak 
nekik természetben 27 kila1 búzát, 22lk kila ár-
pát, V2 kila kását, 90 font sót, 90 font húst, 
12 font faggyút, 40 font szalonnát, % öl tűzi-
fát. Mindenesetre Arany János takarékoskodó 
természete kellett hozzá, hogy ilyen szerény 
fizetésből valamit félre is lehessen tenni. 

A becsületes munkával eltöltött kisújszállási 
esztendő emlékei kitörülhetetlen nyomokat 
hagytak a költő lelkében. Világos bizonyítékát 
látjuk ennek költészetében. Például: Az el-
veszett alkotmány első éneke folyamán a költő 
Armida-tündér csodatetteiről szól. Tréfásan bi-
zonyítja ezek megtörténtét, mert hisz mindez 

oly bizonyos, mint hogy halad a' nap az 
égen 
Hogy Kanaán ez a hon, tejméz foly a kún po-
csolyákban Ä Karajánosban. 

A Karajános gátja és a Karajános nevű földek 
Kisújszállás és Karcag közt vannak s ezt a 
határrészt még ma is így nevezik. Ugyanez a 
vidék, ugyanez a gát elevenedik meg a költő 
lelkében, amidőn 1852-ben, tehát tanítóskodása 
után két évtizeddel, A pusztai fűz című, szim-
bolikus költeményét írja. A sivár környezet-
ben tengődő fűzfával saját életét akarja pél-
dázni. Lelki szeme előtt azonban ugyanakkor 
megjelenik a Karajános gátjának egyik jelleg-
zetes és sok ideig jól ismert fűzfája. 

Állok most egyedül, sivár pusztaságon, 

Mellettem vonul egy régen elhagyott gát, 
Senki sem jár raj ta, hídját is ellopták. 

f 
Az itt felmerülhető kétséget, hogy tudniillik 

valóban a Karajános gátján tenyésző fűzfáról 
van-e szó, könnyen el lehet oszlatni. Voinovich 
Géza egy cikkében (A. J. kritikai kiadásának 
feladatai) említi ugyanis, hogy A pusztai fűz 
első fogalmazásában a következő sorokat lehet 
olvasni: 

Volna ugyan módom látni elég népet 
Néha, midőn mennek karcagi vásárra. 

Ez a helymeghatározás meggyőzhet bennün-
ket, hogy a költő valóban Kisújszállás határá-
hoz fűződő régi emlékeit eleveníti fel. Rá-
mutattam már erre az Irodalomtörténet című 
folyóiratban (1928, 7—8. füzetben) megjelent 
közleményemben.2 Amint pedig ugyancsak Az 
elveszett alkotmányban Rák Eendét jellemzi, 
hősét annyi tudással ruházza fel, mint ameny-

nyit az ő tanítványai Kisújszálláson elsajátí-
tottak: 

Két év telte alatt csoda távolságra haladtam: 
Tudtam az úri könyört, hiszek-egyet, tudtam az első 
Száz zsoltár szövegét: a' Búzsán szörnyű bikáit, 
A' Hermont, a Zoánt, és több efféle tanulmányt. 

A Bolond Istók II. Énekében, amint ifjúkori 
műveiről megemlékezik, a 118. versszakban kis-
újszállási kísérleteire ezekkel a szavakkal cé-
loz: 

Virgiliusból is scandálva pattog 
Egy hosszú ének, hexameteres, — 
Nem ismert bűnökről itt egy szatíra, 
Ott egy Priap-vers, mit csak borhoz íra. 

Arany János életének későbbi folyamán még 
két ízben foglalkozott nyilvános tanítással. Há-
rom évig konrektor volt szülőhelye iskolájá-
ban, később pedig, az elnyomatás korában, ki-
lenc esztendeig a nagykőrösi gimnáziumban 
tanárkodott. Ennek a kilenc évig tartó munkál-
kodásnak is megvan a maga nagy neveléstani 
jelentősége. Más alkalommal erről is szeretnék 
megemlékezni. Benkó Imre Arany János ta-
nársága Nagykőrösön című, kiváló szorgalom-
mal, nemes érzéssel megírt munkájából jól is-
merjük ugyan ennek a kilenc évnek történetét 
s Voinovich Géza nagy életrajzi műve is ki-
merítően foglalkozik vele; de lígy érezzük, itt 
még adósság terhel bennünket. Eddigelé még 
nincs megállapítva pontosan, milyen gazdago-
dást jelent a magyar köznevelésre Arany Já-
nos tanári munkássága. S hogy határozhatjuk 
meg ennek a működésnek a neveléstörténet, de 
különösen a módszertan szempontjából való je-
lentőségét? Erre a kérdésre is mindenesetre 
meg kellene adni a feleletet. 

E sorok írójára felemelően hat annak a tu-
data, hogy abban az épületben kezdte meg kö-
zépiskolai tanulmányait, amelyben épp egy év-
százada az ifjú Arany János praeceptor taní-
tását hallgatta egy népes osztály tanulóserege. 
Hét esztendeje ezt az iskolaépületet lebontot-
ták. Arany János szelleme azonban az új épü-
letbe is átköltözött. Alkotásai időtlen időkig 
nevelik még nemcsak ebben, hanem minden 
hazai iskolában a magyar gyermekeket. A ma-
gyar iskola sokoldalú, tervszerű munkájának 
eredményességét kincsekben mérhetetlenül gaz-
dag, nemes költészete beláthatatlan hosszú ideig 
elő fogja segíteni. 

1 A kila többféle nagyságban használt űrmérték volt. 
Kisújszálláson a pesti mérővel azonos volt ismeretes. 
Megfelelt 93-7 liternek. 

2 Kisújszálláson jól emlékeznek rá, hogy ahol a 
Jónásgát a Karagátba szakadt, a gát tövében sok ideig 
két fűzfa volt. Hetvenöt év körüli emberek mondják, 
hogy az egyikre (a nagyobbikra) tízéves korukból 
emlékeznek s már akkor vagy negyvenévesnek lehetett 
tartani. Vagyis 1834-ben, Arany János kisújszállási 
tartózkodásakor, 6—8 éves volt. Kiszáradt törzsét a 
90-es években vágták ki. 

nevelés célja az ember erőinek a ki-
fejlesztése teljes terjedelmükben. 

(Pestalozzi) 
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A SZOMORÚSÁG ISKOLÁI A FŐVÁROSBAN. 
írta: M Ó R A L Á S Z L Ó . 

I g e n , vannak ilyen iskolák is a fővárosban, és 
pedig a kültelkeken, a főváros határai mentén, 
ahol minden tanító és igazgató fölött ott áll 
a legfőbb személy: a szegénység, a mérhetetlen 
nyomorúság. 

Ne az iskolák szegénységére gondoljunk! 
Azok, hála Istennek, valóságos kis paloták, 
minden fegyverzettel felszerelt végvárak, első-
rangú berendezésekkel és úri kényelemmel 
megajándékozva. Hogy mást ne említsek: a ki-
csik számára forgatható karú, nikkelezett tö-
rülközőtartók állnak rendelkezésre s minden 
délelőtt 10 órakor és ebéd előtt pompásillatú 
folyékony szappan csöpög a díszes üveg szap-
pantartókból apró és maszatos kezükre. Tér-
képeinknek és domború világrészekkel díszí-
tett földgömbünknek se sok párja akad az or-
szágban. Ebben a tekintetben mi a boldogságig 
gazdagok vagyunk. 

A gyermekeink szegények. Elhagyott, nyo-
morgó a testük is, lelkük is. Kő alatt nődögélő 
fű valamennyi. 

Kik laknak a főváros legkülsőbb szélein? 
A hajótöröttek, a sorscsapottak, a téglagyári 
és egyéb gyárakban dolgozó munkások, akik 
télen át nein kapnak munkát, adósságból, kö-
nyörületből élnek, veig'ődnek. Ha pedig meg-
indulnak a téglagyárak s szükség van a kér-
ges tenyérre, heti 8, 12, 15 pengőt keres a had-
viselt, javakorbeli férfi, a hat, nyolc vérszegény 
gyereket nevelő családapa. 

Hogy milyen elhagyott a lelkük ezeknek a 
szerencsétleneknek, azt csak az tudhatja, aki 
közelükben él, aki a gyermekeiken át a jaju-
kat hallja, könnyüket látja. 

Minden napjuk, minden évük egyetlen fel-
jajduló kérdés: mit eszünk? Hol szerzünk köl-
csönt? 

Templom, szórakozás, lelki melegség, családi 
öröm, a gyermekekben való gyönyörködés: 
csaknem százszázalékig ismeretlen közöttük. 

A szülő lelke elfásult, elkeseredett s mi sem 
természetesebb, hogy az iskolába érő gyermek 
megvilágítatlan, visszametszett kis lelke is 
édeskevés tartalommal, széppel, jóval, tisztes-
séggel van tele. 

Végtelenül lesújtó az is, hogy a szülők nem 
gyermekükként szeretik, védik, erősítik gyer-
mekeiket, hanem a szó legszorosabb értelmé-
ben szolgaként, mindenes cselédként kezelik 
őket. Mire iskolába ér az a 6—10 éves apró 
legényke, leányka, már elfáradt a nyolc óra 
előtt rárótt munkától. Neki előbb még vizet 
kellett húzni a kerekeskútból, rőzsét hordani 
az erdőszélből, dohányt, esetleg tejet hozni a 
messze boltból. Hogy megfésiilködött-e, mos-
dott-e, reggelizett-e, az már nem fontos a meg-
kövesedett lelkű édesanyának. 

El-elnézem, hogy egyik-másik gyengetestű 
kisfiú, meg leányka, a déli hazamenéskor ho-
gyan fog a rászabott emberfeletti munkához. 

Bánatosan, de átérzésével annak, hogy ez nem 
lehet másként, fogják az edényes szatyrot vagy 
kosarat s mennek ebédért. S hétkilométeres út 
meggyalogol ása után hozza haza holtra fárad-
tan, meghúzódott inakkal a 4—8 tagból álló 
család ingyenebédjét a városi elosztóhelyről a 
hegyek közé. 

Magam füleivel hallottam két kis apróság 
következő rövid beszélgetését: 

— Meddig maradsz délután a napköziben? 
— Hatig. 
— Én is hatig. Csak nem vagyok bolond 

hazamenni! Miéit siessek? Hogy mindig én 
hordjak vizet? — meg liogy hallgassam, hogyan 
veszekednek otthon?! 

A veszekedés valószínűleg a szülőkre vonat-
kozott. 

Szegény kis ártatlanok! Még Istennek hála 
érte, hogy ők maguk nem érzik a szomorúsá-
gukat, nyomorúságukat olyan elviselhetetlen-
nek. Még nevetni is tudnak! És kincsként vi-
szik haza a tollat, irkát, amit az iskolától „in-
gyen" kapnak. Azt hiszik, a jóságuk jutalma 
a toll, az ingyentej, — hogy szegénységük, 
vézna testük miatt kapták inkább, azt csak jó 
tanítónénijük, tanítóbácsijuk tudja. Megesett 
rajtuk a szíve, azért adta. 

Hogy a mi 130-as létszámú, négy vegyesosz-
tályú rij óbudai kis iskolánkat például nagy 
vonásokban bemutassam, közlöm az alábbi ki-
mutatás őszinte adatait. 

Hány tanulónk van, aki: 
Pesten még sohasem volt 65 tanuló. 
A Margitszigeten sohasem volt 97 tanuló. 
Munkanélkül van az édesapja .. 41 tanulónak. 
Nem volt még moziban 68 tanuló. 
Egyszobás lakásban lakik 118 tanuló. 
Rádiója van 21 tanulónak. 
Lakásukban nincs bent a WC .. 126 tanulónak. 
Nem reggelizik 36 tanuló. 
Iskolánkban ingyenebédet kap .. 82 tanuló. 
Iskolánkban ingyentejet kap .. 22 tanuló. 
Ingyentankönyvet kapott 112 tanuló. 
íróeszközt, irkát kapott 124 tanuló. 
Az édesapja dohányzik 91 tanulónak. 
Cserepes virágot tart odahaza .. 88 család. 
Télikabátja nincsen 43 tanulónak. 

Aki ezeket az adatokat végigfutotta, képet 
nyert arról, hogy milyen emberfeletti munkát, 
mennyi akaraterőt, türelmet és szorgalmat kell 
itt nap mint nap lelkében hordani annak a ta-
nítónak, aki becsületes, értékes, eredményes, 
Istennek és Hazának tetsző munkát akar vé-
gezni. 

Mennyit koldultunk, adakoztunk a magunké-
ból, mire odaértünk, hogy nincsen mezítlábos 
gyermekünk! 

Bizony, a kültelki iskoláinknál akarva, nem 
akarva is, az új tanterv szelleme szerint kell 
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élni és a nevelésre, a lélek és a test megmen-
tésére, dédelgetésére esik a fősúly — és a rész-
vét, jóság," szeretet, a magyar jövendőre való 
gondolás a tanítói és nevelői tényezők. 

Akik a főváros kültelki iskoláinál működ-
nek s igazán fennkölt tanítói szívvel-lélekkel lé-
pik át a küszöböt, azok valamennyien meg-
mentői egy-egy maréknyi magyar porszemnek 
s hittel előre néző apostolai a szebb magyar 
jövendőnek. 

ISKOLÁNKÍVÜLI NÉPMŰVELÉS 

Az iskolánkívüli népművelés küzdelme 
az „egyke" ellen. 
í r t a : BERKI ISTVÁN. 

B a r a n y a vármegye iskolánkívüli népművelési 
bizottsága már hat éve tervszerűen küzd a vár-
megyében, főleg a vármegye déli részén, az 
úgynevezett Ormányságban dúló népbetegség, 
az egyke ellen. Ennek a cikknek keretében is-
mertetni óhajtom ezt a sötét erkölcsi bajt és 
azt az orvoslási módot, amelynek segítségével 
a harcot felvettük és folytatni akarjuk. Előre-
bocsátom, hogy a megfeszített erővel folyó 
küzdésnek érzékelhető eredményei alig-alig 
vannak. A pusztulást és pusztítást máról hol-
napra nem lehet megállítani. Az egykés vidék 
tovább sorvad fizikailag ós erkölcsileg. A fia-
talja azonban még nem koresosodott el egé-
szen. Az még megmenthető. 

Mivel az egyke főfészkéből, Somogyból, Tol-
nából, Baranyából a fertőző anyag már tovább 
terjedt, a jelek szerint eljutott más ország-
részekbe is és mivel ennek a kérdésnek nem-
zeti fontossága nehezen megy át a köztudatba 
és ennek következtében maguk a falu vezetői 
is későn figyelnek fel erre a veszedelmes jár-
ványra, az egykével való állandó foglalkozás 
talán sohasem volt olyan fontos, mint most. 
A népművelőknek és a falu vezetőinek ismer-
niük kell ezt a sorvasztó betegséget, hogy a 
baj kezdetén megtehessék az óvóintézkedéseket. 

A gazdasági és büntetőjogi téren teendő in-
tézkedések megtárgyalása nem tartozik a nép-
művelés hatáskörébe. Ezekre tehát nem térek 
ki. Az egykét évtizedek előtt — ha igaz — 
gazdasági okok hozták ugyan létre, de ma már 
súlyos erkölcsi bajról van szó. Erkölcsi bajok 
ellen pedig a nevelés tehet legtöbbet. Tehát a 
népművelésnek egyik igen fontos feladata a 
bűn megelőzése és a bűn legyőzésére az összes 
erkölcsi erők összpontosítása. 

Egy bizonyos: az egyke fajtánk fennmaradá-
sának vagy elpusztulásának a kérdése. És még 
más is: számban erösebb népeknek lassú, szí-
vós, de állandó térfoglalása! 

A vármegye népművelési bizottsága ezelőtt 
öt évvel alkalmas formában megszólaltatta az 
egykés apát, anyát és a fiatalságot. A tanfolya-
mok és az előadások állandó hallgatóihoz el-
juttatott kérdésre — mi az oka az egykének 
és meg lehet-e azt szüntetni — igen sok őszinte, 

de annál fájdalmasabb választ kaptunk. Rész-
ben ezek a feleletek, részben a helyszínen állan-
dóan gyűjtött tapasztalatok világos képet raj-
zolnak elénk. 

Olyan nagymérvű már a bűnözés ós az ön-
zésből származott kapzsiság, kevélység, élvezet-
hajhászás, a tekintélytiszteletnek, együttérzés-
nek hiánya, hogy a természetes szaporodás 
meggátlását ma már nem is titkolják és az 
anya méhében élő magzat megölését nem érzik 
bűnnek. 

Néhány példával világítom meg az elfajulást, 
az életirtásból származott erkölcsi romlottsá-
go t . . . 

Adjon az állani minden polgár gyerekének 
30—40 hold földet, meg pénzt, meg felszerelést, 
akkor majd nem egykézünk.. . Látogatóban 
van az anyós, meg a menye a tanítóéknál. 
A tanító felesége gyerekeiről beszélget velük. 
A menyecske erre újságolja, hogy náluk me-
gint lesz gyerek. Felháborodik az anyós, kér-
dőre vonja menyét, aki bátran bevallja, hogy 
hiszen a szíve alatt hordja a másodikat. A meg-
döbbent anyós csak ennyit tud mondani: akkor 
a mi házunknál nincs helyed, onnan pusztul-
nod ke l l ! . . . 

Nem csoda, ha szellemi értékekre nem telik, 
mert az oktalan cicoma, pöffeszkedés felemészti 
a gazdának minden jövedelmét. Gépszekéren 
utazunk az egyik pusztuló falu felé. E g y idő-
sebb, értelmes gazda újságolja útitársainak, 
hogy másnap lakodalom lesz a faluban. Most 
viszi haza Pécsről a tortát, amit 5 P-ért vett. 
Kérdik az utasok, hogy miért ment be emiatt 
Pécsre, hiszen a faluban sok asszony tud tor-
tát sütni. „Persze, hogy tud, csakhogy a fele-
ségem városi tortát akar a lakodalomba vinni." 
(A gépszekér fuvardíja 6 P volt.) Az egykés 
anya kéréssel fordul a tanítójához: „Tanító úr, 
ne kívánja, hogy a lányom vasárnap temp-
lomba menjen. Két pár cipője van csak, mind-
kettő lakkeipő. A templomban térdepelnie kell 
és elkopik a cipőjének az orra és azt már nem 
lehet megcsináltatni, mert lakk." 

Az elkorcsosodást meg ez jellemzi: Besoroz-
zák a bíró egyetlen fiát katonának. Amikor a 
bizottság kimondja az alkalmasságot, sírva 
fakad és nyöszörgi: „Ne vigyenek katonának. 
Nekem kisgyerekem van odahaza!"... 

Az iskolát megszemlélő vendég sorra kérdi 
a gyerekeket, hogy melyiknek van otthon vagy 
az iskolában testvérkéje. Egyiknek sincs a gaz-
dák gyermekei közül. Csak a kanász, csordás, 
meg az erdős fia újságolja örömmel, hogy ők 
négyen, öten, hatan vannak. Egy kislányka 
erre ártatlan büszkeséggel mondja: „Nekem 
nincsen, nem is lesz testvérem. Édesanyám 
mondta!"... 

A válások napirenden vannak. 
Gyalázzák, üldözik a többgyermekes anyát. 

Kimarják maguk közül azt, aki ellenük szól. 
A többgyermekes anyát sok helyen „göbé"-nek 
gúnyolják. 

De nem folytatom tovább. 
Nagyon sötét ez a kép, nagyon szomorú. Ol-

vasóim között lesznek olyanok, akik furcsának 
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és feleslegesnek tartják ilyen példáknak a fel-
sorakoztatását. Talán jó lélekkel azt hiszik, 
hogy néhány kirívó esetről van csak szó, ami-
ből általánosítani nem szabad. Bárcsak így 
lenne! Megdöbbentő eseteket tudnék még el-
mondani. Nagyon sokat. 

Szükség van ilyen jellemző eseteknek a nyil-
vánosságra való hozására azért is, hogy ezek 
összetevéséből tiszta kép alakulhasson ki azok 
előtt is, akik nem élnek a pusztulás tengeré-
ben. A fekélyt gyógyítani kell, nem pedig ta-
karni. Én is életerős magyarok között dolgoz-
tam, mielőtt ide kerültem. Az én fülem mellett 
is elsuhantak ilyen szavak, hogy: pusztulás, 
erkölcsi süllyedés, testi ós lelki degeneráltság 
stb. Mindazt, ami e szavak mögött van, meg-
érteni, elképzelni nem tudtam. Így vannak ez-
zel mások is, akik még nem láttak olyan falut, 
ahol elhagyott, üres házak sorakoznak, ahol 
mindennek kriptaszaga van, ahol az emberek 
elbújnak a faluba tévedt idegen szeme elől. 

Az erkölcsi élet erősítésén dolgoznak a ma-
gyar népművelők. A falu vezetői elsősorban az 
erkölcsi élet megtisztítására irányuló munka 
elvégzésére vállalkoztak. Azt a sok ezer kis 
magyart, aki már elveszett, visszahozni nem 
lehet. De van még mit tenni. A fertőzés meg-
gátlására össze kell fogniok mindazoknak, akik 
azzal a ténnyel, hogy a nép között élnek, foga-
dalmat tettek annak vezetésére, nevelésére. 
Elsősorban erkölcsi betegséggel állunk szem-
ben, ami ellen a hatósági intézkedések ön-
magukban eredményre úgysem vezethetnek. 
Tehát nekünk, magyar népművelőknek kell a 
harcot ezzel a hatalmas ellenséggel felvennünk! 

Ezekután az a kérdés, hogyan álljon szembe 
ennyi bajjal a falu vezetője, illetőleg a még 
meg nem fertőzött vidéken milyen fegyverek-
kel álljon őrséget a magyar népművelő? 

Először a második kérdésre felelek. A val-
lás- és közoktatásügyi miniszter úr 76.800/1933. 
számú rendelete megjelöli a népművelés hatá-
rozottabb célkitűzéseit. Megállapítja, hogy az 
iskolánkívüli népművelésnek az erkölcsi szem-
pontokat mindig és elsősorban kell figyelem-
ben tartania és nyilvánvalóvá tenni ae erkölcsi 
értékeknek az anyagiak felett való érvényesü-
lését. Ez a rendelet közli az összes feladatokat, 
megjelöli a végrehajtásnál követendő szempon-
tokat is. Ehhez a rendelethez semmi hozzá-
tennivalónk nem lehet. Eloszlott végre a köd 
és a magyar népművelés megszűnt a magyar 
népet csupán „tanítani". A társadalom vezetői 
is tisztább szemmel figyelik munkánkat. Ma 
már nem várják el tőlünk azt, amit a múltban 
gyakran hangoztattak, hogy „tanítsuk" meg 
már ezt a népet okosnak, jónak, műveltnek 
lenni. Könnyebb tehát a dolgunk, könnyebb a 
segítőeszközök megszerzése, a támogatás bizto-
sítása, mint néhány évvel ezelőtt. A tervszerű 
népművelés feltétlenül gátat emel egészséges 
vidéken az életirtás rohamának! Éberen figyel-
jünk hát! 

Most pedig menjünk az egykés falvakba, 
ahol csendes az utca, nincsen gyermekzsivaj, 

Gyermekáldással gyarapszik az ország. 

ahol elhagyott, üres házak mellett egy-két re-
dőnyös, sokablakos városi ház hivalkodik, mint 
a kevélységnek, fennhéjázásnak vára. Vájjon 
vannak-e itt erős, fegyelmezett őrtálló kato-
nák! 

Az egykés falvakban élő vezetőket három 
osztályba sorozom. 

Az elsőben — hála Istennek — kevesen van-
nak. Ezek egykés szülők gyermekei, akik, ha 
maguk nem is az egyke hívei, nem érezhetik 
át a baj súlyosságát. Vannak közöttük egyké-
zők is. Ezek akaratlanul, de terjesztik a mé-
telyt. 

Sok községben az egyke elleni harc kifáradt 
munkásaira találunk. Sokszor úgy tetszik, hogy 
már végleg feladták a harcot. Szerencsére min-
dig jönnek friss erők, akiknek akarása újból 
rohamra viszi a kimerült harcosokat. Csügge-
désüknek is legtöbbször az ciz oka, hogy — bár 
a lélekrehatás feltételeinek birtokában vannak, 
példás családi életük, becsületes munkájuk 
folytán — mégsem tudják a lelkeket olyan 
ütemben átformálni, ahogy szeretnék. Gyerme-
keik is vannak. De ez a példa már nem hat. 
Legfeljebb sajnálkozást vált ki a képmutató 
egykés asszonyokból. „Szegény tanítónéasszony 
már a harmadikat hozta a világra." Ezek a 
vezetők sokat dolgoznak, de munkájuk nem 
tervszerű és nem állandó. Sokszor ostoroznak 
és elkeserednek, ha meggyőző, parancsoló sza-
vuknak a nép nem engedelmeskedik. Ebbe az 
osztályba mindezek ellenére igaz munkások 
tartoznak. 

Utoljára hagytam a harmadik tábort. Ide 
azok sorakoznak, akik tudatában annak, hogy 
az egykés családot megmenteni már nem lehet, 
apostoli hittel, fajuk iránti igaz szeretettől át-
hatva, az ifjúság megmentését írták zászló-
jukra. Meg vannak arról győződve, hogy az 
ifjúság fogékony lelkét még életképessé tehe-
tik arra, hogy felfoghassa nagy történelmi hi-
vatását. Ez az ifjúság valóban át is érzi, hogy 
reá nagy feladatok várnak, amelyeket meg kell 
és meg is akar oldani. Ezek a vezetők minden 
akadályon keresztülgázolva, felállítják, illetve 
életrekeltik a különféle ifjúsági szervezeteket. 
Szeretettől megacélosodott csákányuk egy-ket-
tőre rombadönti a bűn iskoláját. 
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iA leventék oktatását nem adják át más-
nak, mert azok oktatását és nevelését ketté-
választani nem lehet. Ahhoz nem érthet más, 
csak ők. Változatos, tervszerű tevékenységet 
teremtenek az ifjúság számára. Felállítják a 
honismertető, jellemképző tanfolyamokat, ahol 
az ősökről, régi dicsőségről mesélnek nekik, a 
magyar földről és mindenről, ami szép és ami 
magyar. Bevonják őket a tevékeny munkába. 
Sok községben különféle bizottságokat alakíta-
nak a kebelükben. Olvasom egyszer az egykés 
falu tanítója által szerkesztett meghívókat. 
N. N., a műsoros estéket rendező bizottság el-
nöke meghívja a tagokat a tanító úr részvéte-
lével tartandó ülésre. És a bizottsági tagok, a 
16—20 éves fiúk ott vannak egy szálig. Hatá-
rozatokat is hoznak, azaz munkabeosztást csi-
nálnak, amit becsülettel végre is hajtanak. 
Ezek a bizottságok élnek és dolgoznak. Sikerül 
is minden. Miért ne sikerülne, hiszen a falu 
fiatalsága mindig tudott táncmulatságokat ren-
dezni? Miért ne tudna egyebet is szervezni? 
A családokat személyesen hívogatókat nem uta-
sítják ki. Szívesen összejönnek ilyen formájú 
meghívásra a szülők. Szívesen vannak együtt, 
mert fiaik csinálják mindezt a sok szépet. 

Jogosan kérdezhetik most olvasóim, hogy mi 
lesz ezekkel a fiatalokkal, ha megházasodnak 
vagy férjhez mennek, ha már nekik is benn 
kell élniük a fertőben. A fiatalok őszintén be-
vallják, hogy a felnőttek, a szülők kényszerí-
tik őket a gyermekáldástól való tartózkodásra. 
Ennek ellenére munkánk nem veszett kárba. 
Igaz, a fiatalok nagyobb fele, mert nem a 
maga gazdája, el fog vérezni. A fiatal önálló 
gazda azonban a mi emberünk marad. Azok is, 
akik az öregek felügyelete alatt élnek, gyak-
ran szembeszál Inak a szülői paranccsal. A 
kényszert, a fenyegetést sem veszik mindig 
tragikusan. Amikor meg megszületik a máso-
dik gyermek, behódol a nagyszülő, a rokonság 
is, meghódítja őket a mosolygó kis ártatlan. 
Sok ilyen esetről számolnak be boldogan a falu 
vezetői. 

Az ifjúság beszervezése és állandó foglalkoz-
tatása után további munkánk odairányuljon, 
hogy a felnőtt magyar se vesszen el számunkra. 
Hívó szavunkra szívesen visszajön abba a haj-
lékba, ahol sok szép magyar nótát tanult 
legénykorában. A nóta ereje visszahozza őt az 
énekkarba. Ök maguk is átérzik, hogy az ének-
karnál nincsen erősebb, szebb egyesület vagy 
más társadalmi intézmény. 

Népművelési bizottságunk más-más helység-
ben rendezi meg évcnkint a vármegyei nép-
művelési hangversenyt, hogy alkalmat adjon a 
földmíves-dalárdáknak a szereplésre, a nemes 
versenyre. Az egykés falvakat nagyon nehezen 
sikerült megmozdítani. Ma már sorra szervezik 
meg a dalárdákat az egykés községekben is. 
Jönnek is a versenyre szép számmal. Tehát még 
nem halt meg minden és mindenki! 

Természetesen nagy munkát kíván ilyen vi-
déken az énekkar megszervezése. De kivétel 
nélkül mindenütt meg lehet azt csinálni. Egy 
tanulságos esetet mondok el. Az egyik kis falu-

ban már nem „illett" nótázni. Az nem „pógár"-
hoz méltó. A tanító nem engedett. Az ifjúság 
be volt szervezve. Tanfolyamának hallgatói 
minden szombaton összehívták a falu népét az 
általuk rendezett műsoros estére. Az estéken 
egyik nóta követte a másikat. A fiatalok meg-
mutatták, hogy milyen szép nótákat tudnak. 
Eleinte a nép gondolkozott, bírálgatott. De ez-
zel nem törődtek. Később a falu apraja-nagyja 
megtanulta a nótákat és a második esztendő-
ben már nem gondolkozott a felnőtt magyar, 
hanem együtt fújta, ahogy csak bírta, az ifjú-
sággal, fiaival, lányaival. Most már dalárdájuk 
van. Versenyre jönnek. 

Az ifjúsághoz hasonlóan tehát tartsuk össze 
a nős férfiakat a legegészségesebb egységben, 
az énekkarban. Csak a kevésbbé tapasztalt 
vezetők állítják azt, hogy nem lévén megfelelő 
hanganyaguk, dalárdát nem szervezhetnek. Ezt 
az állítást megcáfolják azok a vezetők, akik 
250—300 lélekkel bíró apró falvakban össze tud-
ják gyűjteni a felnőtteket és be tudják őket 
vonni a dal kultuszába. Megható látni olyan 
összeállítású vegyeskart, amelyben a szoprán 
és az alt szólamát a gyerekek, a férfiszólamo-
kat meg az édesapák éneklik. 

A dalárda ugyanazt a szerepet töltse be, mint 
az ifjúság szervezetei. Ők is tanfolyamhallga-
tók. A tanfolyam égisze alatt ők rendezzék 
meg hozzátartozóik s így tulajdonképen az 
egész falu részére az erkölcsi célú előadásokat. 
Igen sok alkalmat kell teremteni a fiatalság 
szervezetei és az énekkar közös munkájának 
biztosítására. 

Természetesen ott, ahol a feltételek megvan-
nak, megindulhat a nőnevelésre irányuló tevé-
kenység is. Egykés vidéken legkönnyebben a 
kézinnmkatanfolyamok szervezhetők meg. 

A vármegyei népművelési bizottság egyes 
falvakba segítőtársakat is küld ki. Ezek fiatal 
orvosok, orvosnők, tanárnők. Egy-egy faluban 
7—8 napig dolgoznak kettesével. Nappal csalá-
dokat látogatnak. Megfigyelik életüket, bizal-
mukat igyekeznek megnyerni és meghívják 
őket a szemináriumszerű esti előadásokra. 
A munka kezdetén legtöbb faluban a vezetők 
kérik és figyelmeztetik őket, hogy egykéről ne 
beszéljenek, azt még távolról, burkoltan se 
érintsék. Megkezdődnek az előadások. Nincsen 
a faluban olyan nagyságú terem, amelybe az 
érdeklődők beférnének. Egykéről nem is be-
szélnek. A nők, az anyák vidáman, boldogan 
hallgatják az előadásokat. Érzik, hogy az elő-
adók minden szavát a szeretet irányítja. Azt is 
érzik, hogy ezek a tanult fiatalok az ő vérük-
ből valók. A kitűzött célt elérik. Nem egyszer 
súgják oda a menyecskék a kisasszonynak 
vagy a fiatal orvosnak, hogy: ha jövőre me-
gint ki tetszenek jönni, sok minden másként 
lesz nálunk is. Csodák persze nem következnek 
be. De az anyákon keresztül sok szép szület-
hetik meg, talán az „egyetlen"-nek a kis öccse 
vagy kis húga is. A legtöbb vármegyében meg-
valósítható ez a mozgalom a Stefánia Szövet-
séggel karöltve. 

összefoglalom az elmondottakat. Egykés köz-
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ségbcn hatékony népművelést az ifjúság ál-
landó foglalkoztatása és énekkar nélkül elkép-
zelni sem lehet! Ez a nép zárkózott. Még saját 
társaival szemben is bizalmatlan. A körökben, 
egyesületekben komoly életet teremteni nem 
lehet, mert urat nem tűinek meg maguk kö-
zött. Minden másfajta próbálkozás legtöbbször 
céltalan erőpazarlás. 

A jelek szerint a kormányhatalom részéről 
is megindul a mentés munkája. Tehát a ma-
gyar népművelésre is újabb, nagy feladatok 
várnak. 

Áldásthozó munka csak akkor születhetik 

meg, ha az az egyházakkal közös terv szerint 
folyik, mert a vallásos élet megteremtésére 
irányuló munkát a népműveléstől elválasztani 
nem lehet. 

Azok a népművelők, akik tudják azt, liogy 
századok alatt nem volt olyan véres háború, 
amely több áldozatot követelt volna, mint 
ahány ártatlan, élniakaró kis magyar pusztul 
el az anyja méhében, akik ebben a sivárság-
ban felvették a harcot a bűn ellen — olyan 
lelkierőt nyertek, amelynek birtokában akkor 
is örömmel dolgoznak, ha orvqsságot nyújtó 
kezüket a türelmetlen beteg ellöki magától. 

G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

Mondatbővítés a megismertetett 
határozókkal.* 

írta : DROZDY GYULA. 

— Helyesírás és nyelvi magyarázatok 
a IV. osztályban. — 

E d d i g a gyermekek már ismerik a mondat 
két főrészét, a bővítő részek közül pedig a tár-
gyat s a határozókat. Hogy ezeknek a beszéd-
ben való szerepét minél jobban megéreztessük 
s a mondatbővítést gyakoroltassuk, azért kü-
lön tanítási egység keretében is bővíttessünk 
mondatokat. Ez xígy történhetik, hogy például 
valamely tárgyalt olvasmány tartalmából vett 
egyszerű és bővített mondatokból felépített fo-
galmazvány mondatait v IZSgcl Itassuk tartalmi-
lag, majd ezeket a mondatokat bővítsük mind-
azokkal a bővítőrészekkel, amelyekkel csak le-
het s a két fogalmazvány mondatait hasonlít-
suk össze. Ezzel az eljárással hozzászoktatjuk 
a gyermekeket ahhoz, hogy fogalmazás közben 
maguk is gondoljanak arra, hogy mi mindent 
mondhatnak meg egy-egy mondat keretében. 

Előkészítés. TERVEZET. 
a) K a p c s ol ó i s m é t l é s : a m o n d a t r é -

s z e k s a m o n d a t b ő v í t é s . — Mik ezek 
itt? — kérdezem s libákat rajzolok a táblára. 
— Mondjátok meg, hogy mik és mit csinál-
nak! — A libák legelnek. — Mit állítunk ebben 
a mondatban? — Mert azt állítjuk, hogy: legel-
nek, azért minek nevezzük a mondatnak ezt a 
részét? — Mikről állítjuk azt, hogy legelnek1 
— Melyik része ez a mondatnak? — Mert ebben 
a mondatban csak alany és állítmány van, 
azért miféle mondat ez? — A libák a faluvégen, 
a tó partján s a kertek alatt is legelhetnek. 
Bővítsétek ezt az egyszerű mondatot úgy, hogy 
azt is megtudjuk belőle, hogy hol legelnek a 
libák! — A libák a kertek alatt legelnek. — 
Mely szavakkal mondottátok meg a libák lege-

* Mutatvány a szerzőnek a Népiskolai Egységes Vezér-
könyvek sorozatában sajtó alatt levő könyvéből. 

lésének a helyét? — Miféle határozó ez, mert 
helyet határoztatok meg vele? — Mivel fejez-
tétek ki ebben a mondatban a hely határozót? 
— Névutós főnévvel. 

— Mondd el a helyhatározóval bővített mon-
datot! — Bővítsétek most olyan ragos főnév-
vel, amelyből azt tudjuk meg, hogy mikortól 
legelnek a kertek alatt azok a libák! — A libák 
reggeltől legelnek a kertek alatt. — Melyik 
szóval mondtuk meg a cselekvés idejét? 

— A libák nyugodtan, nyugtalanul, csende-
sen és szépen is legelhetnek. Szeretném, ha azt 
is megmondanátok a mondatban, hogy hogyan 
legelnek azok a libák a kertek alatt. — A libák 
a kertek alatt reggeltől szépen legelnek. — Me-
lyik szóval mondtátok meg azt, hogy hogyan 
legelnek a libák? 

— Ezt a bővített mondatot felírom a táblára. 
Olvassátok el s mondjátok meg, hogy mi min-
dent tudtok meg belőle. — Megtudjuk, hogy: 
legelnek; megtudjuk, hogy a libák legelnek; 
azt is megtudjuk, hogy a kertek alatt legelnek; 
megtudjuk azt is, hogy reggeltől legelnek s azt, 
hogy szépen legelnek. — Lám, egyetlen mon-
datból mennyi mindent megtudhatunk! 

b) Á t h a j l á s : az o l v a s m á n y t a r t a l -
m á n a k f e l ú j í t á s a . (A gyermekek olvas-
ták pl. Herman Ottónak „Este az erdőben" 
című olvasmányát, melynek több állatszerep-
lője van. Ez az olvasmány, kellő tárgyalás 
után, élménnyé, alakult lelkükben. Ennek az 
élménynek csak azokat a mozzanatait újítsuk 
fel, amelyekre a fogalmazás közben szükségük 
lesz.) — Olvastuk az Este az erdőben című ol-
vasmányt. Miféle állatokról is volt abban szó? 
— A feketerigóról, a peléről, a lepkékről, a 
szar vasbogárról, a denevérről és az őzikéről, — 
sorolják el a gyermekek. — Herman Ottó eb-
ben az olvasmányban leírja, hogy mi mindent 
csinálnak ezek az állatok az erdőben akkor, 
mikor esteledik. — A feketerigó énekel, a pele 
felébred, a lepkék röpködnek, — sorolják el 
az állatok cselekvéseit a gyermekek. 

c) C é l k i t ű z é s . — Először írjuk le, hogy 
mit csinálnak ezek az állatok, aztán majd bő-
vítsük ezeket a mondatokat! 
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Tárgyalás. 
a) A f o g a l m a z v á n y f e l é p í t é s e . — 

Mi a címe ennek az olvasmánynak ? — Este az 
erdőben. — Ez legyen a címe a mi fogalmaz-
ványunknak is. Írjátok! — mondom. — (Én a 
táblára írom, a gyermekek pedig füzetükbe.) 

— írjuk le most azt, hogy mit csinál a fe-
keterigó. — Mit írjunk"? — A feketerigó éne-
kel. — Melyik szó leírására kell vigyáznunk! 
— Azt, hogy: feketerigó egybe kell írnunk. — 
Moudd tollba, Pali! — Most meg azt írjuk le, 
hogy mit csinál este a kis pele, mikor a rigó-
füttyöt meghallja. — A kis pele felébred, — 
ajánlják a gyermekek. — Mondd tollba, Péter! 

— Miről írjunk most? — Az éjjeli lepkék-
ről. — Azok röpködnek. — írjuk úgy, hogy: 
Az éjjeli lepkék röpködnek, — mondják a gyer-
mekek. — Hanem a lepkéket másnak nevezi 
az olvasmányban az író, — késztetem a gyer-
mekeket arra, hogy a másik kifejezésre gon-
doljanak. — Pillangóknak. — írjuk úgy, hogy: 
Az éjjeli pillangók röpködnek. — Mondjátok ki 
magatokban a mondat egyes szavait s figyel-
jétek meg, hogy melyik szót hogyan írjuk le! 
— Azt, hogy éjjeli két j-vel, a pillangók szót 
pedig két l-vel írjuk. — Mondjátok ki maga-
tokban a röpködnek szót s figyeljétek meg, 
hogyan ejtitek ki! — Majdnem úgy, hogy: röb-
ködnek. — Hogyan írjuk? — P-vel. — Ügy, 
hogy: röpködnek. — Mondd tollba, Gábor! 

— Olvassátok el a leírt mondatokat! — Mi-
ről írjunk most? — A szarvasbogárról. — Az 
elindult. — írjuk azt, hogy: A szarvasbogár is 
elindul. — Hogyan írjuk azt, hogy: szarvas-
bogár s hogyan azt a szót, hogy: elindul1 — 
Mondd tollba, Ferkó! 

— Mit mond az író a denevérről? — Azt, 
hogy az is megkezdi csapkodó röpdösését. — 
Arról írjuk azt, hogy: A denevér is megkezdi 
csapkodó röpülését. — Hogyan írjuk azt a szót, 
hogy: megkezdte? — Mondd tollba a mondatot, 
Sanyi! 

— Még az őzről kellene írnunk. — Írjuk azt, 
hogy: Az őz csendesen áll és figyel. — Melyik 
szó leírására kell különösen vigyáznotok? — 
Mondd tollba, Pista! 

— írjunk egy mondatot arról is, hogy el-
csendesedik az erdő. — írjuk azt, hogy: Az 
erdő lassan elcsendesedik. — Hogyan írjuk le 
a lassan szót? — Mondd tollba, Jancsi! 

— Még a malomról kellene írnunk. — Azt 
írjuk le, hogy: Csak a malom zakatolása hal-
latszik. — Mondjátok ki magatokban a hallat-
szik szót! — Hogyan ejtjük ki s hogyan írjuk 
le? — Mondd tollba, Péter! 

A tanításnak ezután a mozzanata után a táb-
lán és a gyermekek füzetében ez lesz: 

Este az erdőben. 
A feketerigó énekel. A kis pele felébred. Az 

éjjeli pillangók röpködnek. A szarvasbogár el-
indul. A denevér is megkezdi csapongó röpkö-
dését. Az őz csendesen áll és figyel. Az erdő 
lassan elcsendesedik. Csak a malom zakatolása 
hallatszik. 

— Elolvasom! Ti nézzetek a füzetetekbe! — 
mondom s vonzó, hangulatot ébresztő kellemes 
alakban elolvasom. — Olvasd el te is így, 
Gábor! 

b) A f o g a l m a z v á n y m o n d a t a i n a k 
b ő v í t é s e . — Még sok mindent meg lehetne 
mondanunk ebben a fogalmazványban. — Vizs-
gálgassuk s bővítgessük a leírt mondatokat! — 
tűzöm ki munkánk további célját. 

— Olvasd el az első mondatot, Lajos! — 
A feketerigó énekel. — Mit állítasz ebben a 
mondatban? — Miről állítod azt, hogy énekel? 
— Én úgy gondolom, hogy nincs még egészen 
este, mikor a feketerigó énekelni kezd. Meg 
kellene azt is mondanunk, hogy mikor énekel 
az a feketerigó. — Napnyugtakor. — Szürkü-
letkor, — keresik az éneklés idejének meghatá-
rozására alkalmas szót a gyermekek. — Illesz-
szétek a szürkületkor szót a mondatba! — Szür-
kületkor a feketerigó énekel. — Melyik szóval 
mondtad meg az éneklés idejét? — Mi a szür-
kületkor szóban a tőszó s mi a rag? — kész-
tetem szóbontásra a gyermekeket. — Mivel hatá-
rozzuk itt meg az éneklés idejét? — Ragos főnév-
vel. — Most már tudjuk, hogy mikor énekel a 
feketerigó, de azt még nem tudjuk, hogy hol 
énekel. — A fán. — Illeszd ezt is a mondatba! 
— Szürkületkor a feketerigó a fán énekel. — 
Melyik szóval határoztuk meg a cselekvés he-
lyét? — Azzal, hogy fán. — S miféle szó ez? — 
Ragos főnév. 

— Már tudjuk, hogy énekel, hogy a fekete-
rigó éneke], hogy szürkületkor énekel s hogy 
a fán énekel az a feketerigó. — Hanem éne-
kelni szomorúan, vidáman, jókedvvel is lehet. 
Ezt is megmondhatnánk ebben a mondatban,— 
késztetem a gyermekeket a cselekvés módjá-
nak meghatározására. — Szürkületkor a fekete-
rigó a fán vidáman énekel, — illesztik a mód-
határozót a gyermekek a mondatba. — Melyik 
szóval mondjuk meg azt, hogy hogyan törté-
nik a cselekvés? — Azzal, hogy: vidáman. — 
Miféle szó ez? — Ragos főnév. 

— írjuk le ezt a mondatot is! — mondom. 
Én önmagamnak tollbamondva a táblára írom, 
miközben a gyermekek füzetükbe írják. — Ol-
vasd el az egyszerű mondatot! — Olvasd el a 
bővített mondatot! — Mennyivel tudsz meg 
többet a bővített mondatból, mint az egyszerű-
ből? — késztetem a gyermekeket a két mondat 
összehasonlítására. 

— Olvasd el a következő mondatot! — A kis 
pele felébred. — Vájjon mi ébreszthette fel 
a kis pelét? — A rigódal. — Helyezd el ezt a 
mondatba! — A rigódalra a kis pele felébred. 
— Melyik szóból mondjuk meg, hogy mire éb-
redt fel a kis pele? — Miféle szó ez? — Ragos 
összetett szó. — írjuk le ezt a mondatot is! — 
Hogyan írtuk le először s hogyan azután? — 
Mivel tudunk meg többet a második mondat-
ból, mint az elsőből? 

— Olvasd el a következő mondatot! — Az 
éjjeli pillangók röpködnek. — Igen, hanem ezek 
az éjjeli pillangók nem úgy röpködnek, mint 
a madarak. Ezek egyszer ide, máskor meg oda 
szálnak s a levegőben keringnek, forognak, — 
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mutatom a kezemmeL Ezt is meg kellene vala-
hogyan mondanunk a mondatban. — Az éjjeli 
pillangók ide-oda röpködnek, keringnek, — il-
lesztik a bővítő részeket a mondatba a gyer-
mekek. — Ez jó lesz! — Hogyan írjuk le az 
ide-oda ikerszót? — írjuk le a mondatot! — 
Hogyan szólt ez a mondat az első s hogyan a 
második fogalmazványban1? — Hányfélét állí-
tunk az első fogalmazvány mondatában? — 
Csak egyfélét. Azt, hogy: röpködnek. — Hány-
félét állítunk a második mondat fogalmazvá-
nyában? — Miféle írásjelet tettetek a két állít-
mány közé? — Olvassátok el ezt úgy, hogy a 
vesszőt is éreztessétek! — Mikről állítjuk azt, 
hogy: röpködnek, keringnek?— Mit tudunk még 
meg ebből a mondatból? — Azt, hogy hová 
röpködtek. Ide meg oda röpködtek. — Miféle 
szó az ide meg az oda? — Határozószó. — Mert 
a kettőt együtt mondjuk, együtt írjuk, azért 
milyen, szó? — Ikerszó. — Azért írtunk a két 
szó közé kötőjelet. 

— Olvasd el a következő mondatot! — A 
szarvasbogár elindul. — Hanem nem egyszerre 
mozdul meg az erdő minden állata. Először a 
rigó szólal meg, erre felébred a pele. Aztán az 
éjjeli pillangók kelnek táncra. Meg kelleue 
mondanunk most azt is, hogy mikor indul útra 
a szarvasbogár. — A pillangók után a szarvas-
bogár indul útra, — ajánlják a gyermekek, 
amit elfogadunk. — írjuk le ezt a mondatot! — 
Olvassátok el! — Mit állítunk benne? — Azt, 
hogy: indul. — S miről állítjuk ezt? — A 
szarvasbogárról. — Mondd azt, amiről állítunk 
s azt, amit állítunk! — A szarvasbogár indul. 
— Milyen mondat ez? — Egyszerű mondat. — 
Ezt bővítettük azzal, hogy megmondottuk, mi-
kor indul el. Mely szavakkal mondottuk azt 
meg? — Azzal, hogy: a pillangók után. — Mert 
ezzel mondottuk meg az elindulás idejét, azért 
miféle határozó ez? — Időhatározó. — Mivel 
mondjuk meg az elindulás idejét? — Névutós 
főnévvel. — Ebben a mondatban azt is meg-
mondjuk, hogy hová indul a szarvasbogár. — 
Igen. Azzal a szóval mondottuk meg, hogy: 
útjára. — Ez helyhatározó. — Ragos főnév, — 
mondják az előzőleg tanultak alapján. — Ol-
vassátok el a leírt bővített mondatokat! — 
késztetem a gyermekeket a mondatok között 
levő gondolatkapcsolatok áttekintésére. 

— Olvasd el a következő mondatot! — A de-
nevér is megkezdi csapongó röpködését. — Mit 
állítunk ebben a mondatban? — Azt, hogy: 
megkezdi. — S miről állítjuk ezt? — Á dene-
vérről. — Ezeken kívül még mást is megmon-
dunk ebben a mondatban. — Azt, hogy: mit 
kezd meg. A röpködését kezdi meg. Ez a mon-
dat tárgya, — mondják. — Hanem megmond-
juk még azt is, hogy milyen az a röpködés. — 
Csapongó, — mondja a gyermek a jelzőt, ame-
lyet még nem ismertettem, tehát részleteseb-
ben itt még nem is foglalkozom. — Ezt a mon-
datot nem is kell bővítenünk, mert eleget tu-
dunk meg belőle. 

— Olvasd el a következő mondatot! — Az őz 
csendesen áll és figyel. — Az olvasmányból 
tudjuk, hogy hol áll. Itt is meg kellene azt 

mondanunk. — A forrás mellett áll. — Akkor 
így lenne a mondat: Az őz a forrás mellett 
csendesen áll és figyel. — Az olvasmányból azt 
is tudjuk, hogy nem egyedül, hanem a fiaival 
áll a forrás mellett. Ezt is bele kellene illesz-
tenünk a mondatba, — késztetem a további 
mondatbővítésre a gyermekeket. — Az őz fiai-
val a forrás mellett csendesen áll és figyel. — 
írjuk le ezt a mondatot! — Olvasd el! — Mit 
állítasz benne? — Azt, hogy: áll és figyel. — 
Miféle szócska van a két állítmány között ? — 
Ha nem volna ott az és szócska, mit tettünk 
volna közéjük? — Miről állítjuk azt, hogy: áll 
és figyel, — Az őzről. — De megtudjuk azt is, 
hogy nem egyedül áll. A fiaival. — Ez hatá-
rozó. — Ügy van! Itt meg kellett határoznunk 
azt, hogy mikkel áll együtt az őz. — Még mást 
is megtudunk ebből a mondatból. — Azt, hogy 
hol áll. A forrás mellett. — Ez helyhatározó. — 
Névutós főnévvel határoztuk meg azt a helyet, 
ahol az őz fiaival áll és figyel, — mondják a 
gyermekek. — Azt is megmondottuk, hogy ho-
gyan áll! — Azt azzal a szóval mondottuk 
meg, hogy: csendesen. — Olvasd el az első, az-
tán a második fogalmazványnak ezt a monda-
tát! — Mit tudsz meg az elsőből s mivel tudsz 
meg többet az utóbbiból? — késztetem a gyer-
mekeket a két mondat tartalmának összehason-
lítására. 

— Olvassuk el a következő mondatot s néz-
zük, kellene-e, lehetne-e azt bővíteni valami-
vel? — Az erdő lassan elcsendesedik, — olvassa 
a gyermek, aztán megállapítja, hogy ezt feles-
leges volna bővítenünk. — Olvassátok el! — 
Mit állítunk ebben a mondatban? — Azt, hogy: 
elcsendesedik. — S miről állítjuk ezt? — Az 
erdőről. — Melyik az alany s melyik az állít-
mány? — Mondd csak az alanyt s az állít-
mányt! — Az erdő elcsendesedik. — Milyen 
mondat ez? — Egyszerű mondat. — Hanem mi 
azt is megmondtuk, leírtuk, hogy hogyan csen-
desedik el. — Igen. Azt azzal mondtuk meg, 
hogy: lassan. — Ez módhatározó, — állapítják 
meg a gyermekek. 

— Olvasd el az utolsó mondatot! — Csak a 
malom zakatolása hallatszik. — Azt kellene 
még ebben a mondatban megmondanunk, hogy 
honnan hallatszik a malom zakatolása. — Ak-
kor mondjuk úgy, hogy: Az erdő mélyéből 
csak a malom zakatolása hallatszik. — írjuk 
le ezt a bővített mondatot! — Olvassátok el! — 
Mit s miről állítunk ebben a mondatban? — 
Ezenkívül mit tudunk még meg belőle? — Azt, 
hogy az erdő mélyéből hallatszik a zakatolás. 
— Miféle határozó az, hogy: mélyéből? — Hely-
határozó. (A birtokos jelzőkre, mert azokkal 
még nem foglalkoztunk, ne térjünk ki. Azokat 
a gyermekek rendszerint úgyis más mondat-
részekkel kapcsolatban mondják. Pl.: A malom 
zakatolása. Az erdő mélyéből. S ha úgy mondja, 
sem baj, mert hiszen ő úgy érzi. Később, ha a 
birtokos jelzőt megismeri, akkor majd elvá-
lasztja azt az alanytól is, meg a határozótól is.) 

A tanításnak ez után a mozzanata után a 
táblán és a gyermekek füzetében ez a fogal-
mazvány lesz: 
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Este az erdőben. 
Szürkületkor a feketerigó a fán vidáman 

énekel. A rigódalra a kis pele felébred. Az éj-
jeli pillangók ide-oda ' röpködnek, keringnek. 
A pillangók után a szarvasbogár indul útjára. 
A denevér is megkezdi csapkodó röpködését. 
Az őz fiaival a forrás mellett csendesen áll és 
figyel. Az erdő lassan elcsendesedik. Az erdő 
mélyéből csak a malom zakatolása hallatszik. 

c) A k é t f o g a l m a z v á n y ' ö s s z e h a s o n -
l í t á s a . — Olvasd el az első fogalmazvány 
első mondatát, Ferkó! — Most meg olvasd el 
a második fogalmazvány első mondatát! — Mi-
vel tudsz meg többet a másodikból, mint az 
elsőből1? — kérdezem s a gyermek elmondja. 
Majd sorra vesszük a többi mondatot is s meg-
állapítjuk, hogy mennyivel tudunk meg többet 
a második fogalmazvány mondataiból, mint az 
elsőből. 

Begyakorlás. 
a) A m o n d a t r é s z e k m e g j e l ö l é s e . — 

Hiízzátok alá a második fogalmazványban az 
állítmányt egyenes, az alanyt hullámos, a tár-
gyat és a határozókat pedig szaggatott vonallal! 

b) T o 11 b a m o n d ás, m á s o l á s . A követ-
kező mondatokat részint tollbamondás után, ré-
szint másolással írassuk le s aláhúzással jelöl-
tessük meg bennük a különböző határozókat: 
Virágot ültettem anyám sírhalmára. Még holta 
utáyi is kedvét keresem én, ezen virágokat csak 
azért ültetem. A virág s az erény két atyafi-
gyermek, egy szívben egymással nem ellenkez-
hetnek. Északon, erdős, kies völgyben, ott, ott 
van, az én szülőföldem. Egy kis rögért, ha meg 
kell halnom, hát meghalok, de nem adom! Hom-
lokomon a bú nagyon elborongott, kiesi szád-
d'fl róla leheld le 'a gondot! Napped délibábot, 
este meg, este meg rá néhány maradék csilla-
got veteget. 

c) E m l é k e z e t b ő l v a l ó i r a t á s. — Ta-
nuld meg s írd le endékezetből a Fodormenta 
című költeménynek alábbi versszakait. Ha le-
írtad, húzd alá a benne levő határozókat. 

Vasárnapi harangszó megkondul, 
Hívogatva száll ki a toronybul. 
Öregasszony ballag a kiskertbe, 
Mosolyognak a virágok szerte. 
Nem kell neki a liliom, rózsa, 
Violával, azzal se áll szóba. 
Tulipánra, jácintra se hallgat... 
Öregasszony, fodormentát szaggat. 

(Pósa Lajos.) 

nevelés célja az ember erkölcsiségének 
kialakítása egyetemes eszmék szerint. 

(Fináczy Ernő) 

HAZA! ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

a) Hazai tanügyi lapokból. 

Népnevelés. A folyóirat hű tükre Dunántúl ra-
gyogó kultúrájának: keresztény, magyar nem-
zeti szellemének élénksége érezhető minden so-
rán. A most megjelent áprilisi szám Boldis 
Dezső alapos tanulmányával kezdődik, melyet 
„A túlzsúfolt iskolákról" írt. A zsúfoltság régi 
betegsége a magyar népoktatásnak, de a kul-
túra ama fejlett területén, amelyről szó van, 
vagyis Dunántúl, ez még ma is szokatlan je-
lenség, ami Boldis Dezsőt nem ok nélkül ser-
kentette szép tanulmánya megírására, ami, azt 
hisszük, méltán fogja az érdekelteket és az il-
letékes köröket arra késztetni, hogy a« fontos 
üggyel behatóan foglalkozzanak. Szép cikk még 
a Barcsai Károlyé is: „Életeszmény és nevelés." 
A lap nem terheli túl olvasóit cikkekkel, de 
Népmüvelés című változatos tartalmú rovatá-
ban, melyet Katona Géza vezet, bőven tájékoz-
tatja a tanügy minden általános és helyi kér-
déséről, ügyéről és eseményéről. A „Könyvis-
mertetés" rovatban ezúttal Némák Béla érde-
kes könyvét, az „Elektrotechnika" címűt ismer-
teti. 

Meseország. Az élénk kis gyermeklap április 
5-én megjelent legújabb számába verset Huhn 
Gyula, Szabó Lajos bácsi, Palkovits Jolán, Ha-
vas István (köszöntő alkalmi verseket),. Pártos 
Ferenc, Gerczel Ferenc, Nagy Kálmán, Pap 
Gábor és Binder Márton, prózai elbeszélést pe-
dig Jovicza Sándor, Avar Gyula, Kutasi Ödön, 
Kovács Ferenc, Flóra Anna, Arató Béla, Pusz-
tai Lajos írt. Móra Ferenc haláláról Barsi 
László emlékezik meg meleg sorokban. A lapnak 
minden sora komoly pedagógiai érzékkel van 
szerkesztve s megérdemli a tanítóság támoga-
tását. 

Gyermekvédelem. A lap főkép a gyermekneve-
lés és gondozás szülői feladataival foglalkozik 
s tartalmas cikkeiben a szülők nagyon sok 
bölcs útbaigazítást találhatnak, mert nem ke-
rüli ki a családi élet legkényesebb problémáit 
sem. Az áprilisi számban, a gyermekvédelmi 
ügy jelentős eseményeinek ismertetésén kívül, 
cikket olvasunk Szcben Klára, Afra Nagy Já-
nos, Arató Amália dr., Bárczi Gusztáv dr., Má-
day István dr., I. Kiss Terézia és Zemplényi 
Etus avatott tollából s Hévész Béla Magyar 
küzdelem című könyvéről ismertetést. 

Nógrád-Honti Kultúra. A márciusi szám han-
gulatos közleményeit Vadkerti Béla bányatár-
sulati tanítónak a március idusához fűződő tör-
ténelmi emlékekről írt lelkes cikke vezeti be. 
Litván álnév alatt Üt a boldogság felé című 
költői szép cikket írt; dr. Zemplényi Imre pe-
dig az iskolaorvosi kérdés rendezéséről ír. 
A lap többi részét a kettős vármegye tanügyi 
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eseményeiről szóló hírek és hivatalos közlemé-
nyek töltik be. 

Kistleduevelés. Az áprilisi szám közli az egye-
sület ezidei közgyűlésére — melyet pünkösd 
vasárnapján, május 20-án délelőtt 11 órakor 
Zalaegerszegen tartanak — szóló meghívót. 
A lap tele van prózai és verses költői művel, 
amit az óvónők jól felhasználhatnak hivatásuk 
közben, az ovodában. 

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. A magyaror-
szági Vöröskereszt intézményei általában ör-
vendetesen föllendültek, aminek erőteljes bi-
zonysága a vöröskeresztes sajtó, melynek leg-
újabb, áprilisi lapszámai a Vöröskereszt életé-
ről kimerítő képet nyújtanak. A Magyar I f j ú -
sági Vöröskereszt áprilisi számában illusztrált 
statisztikában mutatja be intézményei és tevé-
kenységei ex'edményét, föltüntetve ezekben a 
fejlődést és növekedést. Hősiesség és lovagias-
ság címen közli a nagy gonddal szerkesztett if-
júsági lap a Vöröskereszt országos elnökének, 
vitéz Simon Elemérnek a magyar ifjúsághoz 
intézett üzenetét, mely tömören fejezi ki a 
Vöröskereszt egész nemes szellemét. Külön cikk 
foglalkozik azután ennek a szellemnek törté-
neti fejlődésével, másik pedig Solferinói emlék 
címen azt fejtegeti, hogy milyen hiányos volt 
a vöröskeresztes mentő tevékenység a híres 
solferinói ütközetben. Nagyon szép Hubay Jenő 
kottája, A vöröskeresztes ifjúság himnusza, 
melyet a mester Takács Edit pompás szövegére 
komponált. Külön-külön mellékletet ad a lap 
a csoportvezetők és a hivatalos közlemények 
számára. Az előbbi közli A vallásos nevelés és 
a vöröskeresztes ifjúság címen dr. Strommer 
Viktorin tihanyi apát lelkes előadását, melyet 
a tudós főpap március 5-én tartott. Az ifjúság 
számára adott részekben Gárdonyi Géza, Rá-
kosi Jenő, Szathmáry István, Lőrinczy György 
szépirodalmi műveit találjuk s nekrológot az 
imént elhunyt Emma holland királynőről. Ki-
emelkedik még a Mese a szomorú városból c. 
könyvből közölt A szegény asszony az égben 
című gyönyörű mese, melyet gróf Bethlen Mar-
git, a kitűnő írónő írt az ifjúsági Vöröskereszt-
nek. 

b) Német tanügyi lapokból. 

A mai kor képírása. 
pr. Emil Weinberger (Wien) írja a követke-

zőket: 
A képírás az emberiség legrégibb és leg-

elterjedtebb írásmódja. Már a kőkorszak em-
bere is ismerte, aminek bizonyítékát a föld-
kerekség számos helyén megtalálták kövekre, 
sziklákra vésett képjelek alakjában. A leg-
nagyobb ősi képírásrendszer az egyiptomiak 
hieroglíf-írása, amely 4000 éven át szolgált az 
élő szó és a gondolat lerögzítésére. Manapság 
többek között az eszkimóknál, Észak-Amerika 
és Mexikó indiánjainál használatos még a kéz-
írás, a művelt népeknél azonban, a használat 

során egyre egyszerűsödve, a szó- és szótag-
íráson keresztül a betűírásig fejlődött. De váj-
jon a kultúrnépek világából ezzel teljesen el-
tűnt-e a képírás? Ha kissé körülnézünk az élet-
ben, mindjárt rájövünk, hogy az emberek egy-
mással való érintkezésének ez az ősi eszköze 
még ma is használatos. 

Ott van például a sok helyütt útmutatónak 
használt kinyújtott ujjú kéz, vagy nyíl, a tilos 
utat jelző kerékfék, a dohányzási tilalmat közlő 
pipa, a bormérésre figyelmeztető fenyőgally-
csomó vagy háncsköteg, a borbélyműhely aj-
taja fölött lógó sárgaréztányér és a régi céh-
rendszerből máig fennmaradt oéhjelvények sok 
más fajtája. Tágabb értelemben képírásnak 
kell tekintenünk mindazokat a jelzéseket, fi-
gyelmeztető jeleket, amelyek a közlekedésben 
használatosak. A kinyújtott ujjií kéznek a vas-
úti vonalakon megfelel a szemafor „szabad"-ra 
vagy „tilos"-ra lendülő karja, de ezenkívül a 
nemzetközi vasúti jeleknek, jelzéseknek sok 
más módja figyelhető meg az országokon, vi-
lágrészeken áthaladó acélsínek mentén. Az 
autóközlekedést ugyancsak nemzetközi jelek 
iiányítják, amelyeket mindenütt ott találunk 
a gépjárművekkel járható utak mentén. Az 
erős útkanyarulatot, a vasúti átjárást, az út-
keresztezést, a segélyállomást, a vámsorompót, 
a benzinkutat mind feltűnő módon elhelyezett 
képjelek jelzik előre a gépjármű vezetőjének, 
aki ebből a modern képírásból biztosan tájé-
kozódik az út minden fordulatáról. 

A modern képírásnak nemzetközileg elfoga-
dott képjeleit megtaláljuk a menetrendekben, 
útikalauzokban, nem is szólva a térképekről, 
amelyek valóságos képírásrendszert tárnak 
elénk. Gyárakban, műhelyekben a balesetekre 
figyelmeztető képek sora hirdeti, hogy a kép-
írás még ma sem ment ki a használatból, de 
ezt hirdetik a reklámok, védjegyek, gyári 
márkajelzések, hirdetőplakátok is, mint a mai 
élet sokszínű kísérő jelenségei. Általában nin-
csen a mai emberi életnek egyetlen területe 
sem, ahol ne találkoznánk azzal a törekvéssel, 
liogy az emberek egy-egy kifejező képpel, kép-
jellel adjanak valamit tudtul embertársaiknak. 
Nagyon természetes, hogy az életre nevelő is-
kola ezt nem hagyhatja figyelmen kívül, an-
nál kevésbbé, mert a képírás legtöbbször na-
gyon szerencsésen helyettesíti, vagy egészíti 
ki a betűírást. Minthogy pedig arra a tájékoz-
tatásra, amit a könnyen megérthető képjelek 
az embereknek nyújtanak, a kisgyermeknek is 
szüksége van, már az elemi iskolában is fog-
lalkozni kell a „modern képírás"-sal, amely 
mindenütt a szemünkbe ötlik s amely arra 
való, hogy mindenki el is olvassa. A tanító te-
hát nem elégedhet meg csupán a térképjelek 
megtanításával, hanem az írás és olvasás taní-
tását ki kell terjesztenie a közlekedési utakon, 
valamint az ipari és kereskedelmi életben, de 
általában az embereknek egymással való érint-
kezésében használatos „képírás"-ra és „képolva-
sás"-ra is, mert csak így adhat növendékeinek 
biztos tájékozódóképességet az életre. 

(Die Quelle.) 
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TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

A Természettudományi Közlöny 
ezredik száma. 

Ezredik szám.. . Kétségtelen, hogy ezt csak az 
a folyóirat ünnepelheti meg, amelyet azaz olvasó-
közönség, amelynek írva, szerkesztve van, jó-
nak, érdekesnek, szórakoztatónak, tanulságos-
nak tart s azért megszeret. A megszerettetéshez 
pedig az kell, hogy a folyóirat, az évtizedeken 
át felmerülő sok-sok nehézség közben is hozzá-
tudjon férkőzni és simulni az olvasók gondol-

Szily Kálmán, a „Természettudományi Közlöny" 
megalapítója. 

kozásához és érzéséhez s azzal, amit nyújt, állan-
dóan érdeklődést tudjon tartani. S mindez na-
gyon nehéz feladat, aminek a Természettudo-
mányi Közlöny, a Természettudományi Társu-
lat ismeretterjesztő folyóirata, amint látjuk, 
eleget tett. Bátran mondhatjuk, hogy csak igen 
kevés olyan folyóiratunk van, melyet közön-
sége annyira szeretett volna, és szeret most is, 
mint ezt a mindenkinekvaló s oktató, nevelő 
értékekben gazdag folyóiratot. 

Sikerének alapját már megindulásakor le-
rakta Szily Kálmán, a társulat első titkára s a 
Természettudományi Közlöny megalapítója. 
Az első füzet 1869-ben jelent meg s érdekes, 
hogy most, az ezredik füzet is, ugyanazok sze-
rint a szempontok szerint van írva és szer-
kesztve, amelyeket a tudós alapító az első füzet 
előszavában körvonalazott. Szily Kálmán a 

Természettudományi Közlönyt közérdekű isme-
retek terjesztésére hivatott folyóiratnak szánta. 
Ebben a 65 év előtt írt előszóban tartózkodott 
minden csábítgató, fellengős ígérettől. A folyó-
irat céljául azt tűzte ki, hogy az olyan élvezetes 
és tanulságos olvasmányt nyújtson, amelyből a 
természettudományok legújabb és legfontosabb 
haladását mindenki könnyen megérthesse. A 
folyóirat másik céljának azt tekintette, hogy az 
a természettudományokat minél szélesebb kör-
ben terjessze, megkedveltesse s hogy a természet-
tudományok szeretetét az emberek szívébe el-
hintse. Szily Kálmán már az első szám elősza-
vában megmondotta azt is, hogy ez a folyóirat 
tartózkodni fog minden olyan cikk közlésétől, 
amely túlzottan elméletieskedő s csak azok 
a tudósok értenek meg, akik a természettudo-
mányokkal behatóbban foglalkoznak. 

És Szily Kálmánnak ezeket a bölcs tanácsait 
egészen a mostani ezredik számig megtartották 
a Természettudományi Közlöny mindenkori 
szerkesztői s így ez a közlöny nemcsak a tudó-
soké, a tanároké, hanem mindnyájunké, akik a 
természetben gyönyörködni, a természeti jelen-
ségeknek titkaiba beletekinteni s a természeti 
adottságokat a magunk hasznára fordítani akar-
juk. 

Hogy ez a folyóirat mennyire gyorsan lett 
népszerűvé, mi sem bizonyítja jobban, mint az 
a kimutatás, melyet az ezredik szám előszavá-
ban olvashatunk. Eszerint a Természettudo-
mányi Közlöny első számát 804, századik szá-
mát, mely 1877. év decemberében jelent meg, 
már 4850 tag- olvasta. Ez a 600 százalékos gya-
rapodás ilyen rövid idő alatt annyira páratla-
nul állott, hogy Canton heidelbergi egyetemi 
tanár egyik frankfurti lapban ezt írta: Olyan 
természettudományi társulat, amely nem egé-
szen tíz év alatt 800 tagról 4800 tagra növekedett, 
Magyarországon kívül nehezen található. 

A Természettudományi Közlönyt llosvay La-
jos közreműködésével most Gombocz Endre és 
Szabó-Patai József szerkesztik, akik a tudomány 
fejlődését állandóan szemelőtt tartva ugyan-
azon az úton haladnak, amelyet hatvanöt év 
előtt Szily Kálmán, az alapító, a lap céljául 
megjelölt. S ez az irány továbbra is biztosítani 
fogja a közlöny kedveltségét, népszerűségét, 
amellyel egyben a természet megszerettetését 
hinti el az olvasók lelkébe. 

Laptársunkat az ezredik szám megjelenése al-
kalmából őszinte szívvel, igaz szeretettel és 
nagyrabecsüléssel köszöntjük. 

Huszár Károly: „A katholikus akció szociális 
gondolatai." (A világi apostoloskodás vezér-
könyve.) 

Államiságunk keresztény szellemben való ki-
építésének egyik élharcosa, Huszár Károly volt 
miniszterelnök közel háromszáz oldal terjede-
lemben rendkívül érdekes és értékes munkát 
írt. A hatalmas munka az actio catholica szo-
ciális problémáit öleli fel és célja az, hogy tel-
jes fegyverzettel lássa el a kétezeréves keresz-
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ténység világi apostolait, akik a magyar ka-
tolicizmusban rejlő látens erőket nagyfeszült-
ségű és munkabíró energiává akarják átalakí-
tani és akik azt kívánják, hogy ezek a felsza-
badított és egyesített erők fenntartás nélkül 
bocsáttassanak hazánk megerősítése céljából 
nemzetünk rendelkezésére. 

Valóban a világi apostoloskodás vezérkönyve 
ez a munka. Azzá teszi Huszár Károly avatott 
tolla, sok évtizedes fáradhatatlan munkássá-
gából leszűrt élettapasztalata, mélyen vallásos 
meggyőződése és izzó fajszeretete. 

Könyvének elején sötét képet fest az olvasó 
elé. Megrajzolja a mai társadalom tükörképét 
és megkapóan tárja elénk, milyen és hová ve-
zeti az emberiséget az Istent nem ismerő, Is-
ten nélküli politika, gazdasági élet, társadalom, 
hová vezeti az a materialista felfogás, amely 
balgaságában azt hiszi, hogy erkölcsi törvények 
nélkül is meg lehet alkotni egy olyan gazda-
sági és társadalmi rendet, amely súrlódás és 
hiba nélkül tökéletesen biztosítja az ember jó-
létét és megelégedését. 

Az Isten-hit szociális jelentőségét, majd a 
Szentírás szociális tanait taglalva megálla-
pítja, hogy a szociális betegségek nem gyógyít-
hatók az egész emberi nem szellemi és erkölcsi 
magatartásának megváltoztatása nélkül. Csak 
egy határozott, biztos világnézet alapján lehet 
helyreállítani a társadalom megbomlott rend-
jét. Ha a világ nem találja meg az Istenhez ve-
zető utat, akkor az a. hid is összeomlik, ame-
lyik az embert az emberhez vezeti. A társadal-
mat a szellem erejével és az erkölcsi törvény 
segítségével kell újjászervezni, az ehhez szük-
séges átalakító, formáló, alkotó és fenntartó 
erőt pedig csak a kereszténység, az emberi nem 
krisztianizálása adhatja meg. 

A keresztény társadalmi mozgalom halhatat-
lan alapokmányával, XIII. Leó pápa munkás-
enciklikájával foglalkozik ezután könyvében 
Huszár Károly, majd részletesen ismerteti ennek 
kiegészítésére és magyarázatára XI. Pius ál-
tal kiadott „Quadragesimo anno" enciklika lé-
nyegét, eszméit és szociális célkitűzéseit. Tény-
ként szögezi le, hogy sokáig a keresztény tár-
sadalom felsőbb rétegei sem fogták fel helye-
sen a szociális kérdést és XIII. Leó volt az, 
aki már több mint negyven év előtt világpro-
blémává, általános emberi feladattá tette, hogy 
az államok többet törődjenek a munkástársa-
dalom sorsával. Neki köszönhető, hogy azóta az 
emberiség és a kereszténység legnagyobb szel-
lemei foglalkoznak a dolgozó nép létkérdései-
vel. 

A marxista őrület poklában égő és elégő orosz 
nép és társadalom megdöbbentő képének mes-
teri ismertetése után üdítő oázisként hatnak a 
könyvnek azok a fejezetei, amelyeket Huszár 
Károly a katolikus karitásznak, a keresztény 
családvédelemnek, a keresztényszociális moz-
galomnak szentel. Legmegkapóbb azonban 
könyvének az a fejezete, amelyben a katolikus 
ifjúság szellemét, helyzetét és törekvéseit raj-
zolja meg. Megállapítja, hogy az iij generáció 
keresi a nagy problémák kulcsát, helyesen ké-

szül arra a nagy hivatásra, hogy kiemelje a 
magyar tömegeket abból a szakadékból, amelybe 
Trianon süllyesztette és abból a szociális és 
kulturális káoszból, amelybe jutott. Nemcsak 
a saját, de a nemzet sorsáról is gondolkozik, 
tanakodik és vitatkozik ez az ifjúság, amely 
valóban átérzi az állami válság, a nemzeti ka-
tasztrófa és a társadalmi krízis komolyságát. 
Programmja, meggyőződése, ereje és tettvágya 
határozott ígéret a magyarság kulturális emel-
kedésére, tisztább régióba, Isten közelségébe 
emelésére. 

Végül XI. Pius pápa elgondolásában ismer-
teti a könyv a világiak apostoloskodásának lé-
nyegét és fontosságát, az actio catholicát, 
amely sem nem papi, sem tisztán világi moz-
galom, hanem egyházi munkaközösség, az egy-
házi és világi elem együttműködése az Isten 
országának kiépítésére. Olyan munkaközösség, 
amely teljesen távol tartja magát a napi poli-
tikától, nincsenek politikai ambíciói, mert az 
új társadalmi rendnek Krisztus szellemében 
való kialakítására irányuló törekvése felette 
áll minden politikának. 

Huszár Károly könyvének megírásával nem-
csak a magyar katolicizmusnak, de az egyete-
mes kereszténységnek és az egész magyarság-
nak is nagy, értékes szolgálatot tett. 

A magyar dal. A vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter mindenre kiterjedő gondjába fogadta a 
magyar dalt is, nemzeti életünk pompás és 
jellemző drágaságát. Tíz előadássorozatot en-
gedélyezett a magyar muzsika védelmére s ezt 
Zala vármegye daloslelkű közönsége arra hasz-
nálta fel, hogy a tíz előadás keretében illetékes 
szószólók feltárták a magyar dalok elfelejtett 
kincseit, felújították azok szeretetét, szerzői-
nek érdemeit és a daloknak más sokféle mó-
don új szárnyakat adtak. A magyar dalkölté-
szet sok becses kincsét mentették meg ezzel és 
azonkívül lelkesen tért nyitottak a magyar dal 
varázsának. A tíz előadás szövegét, nagyrészt 
a dalok szövegével együtt most Zala vármegye 
népművelési bizottsága fölötte díszesen kiállí-
tott füzetben adta ki. A díszes kiállítású füzet 
minden tekintetben méltó gyönyörű tárgyához. 
Lelkes előszavát Bődy Zoltán, Zala vármegye 
alispánja írta, a tíz előadást pedig dr. vitéz 
Barnabás István, Zala vármegye kir. tanfel-
ügyelője, akit a legnagyobb elismerés illet 
meg, úgy a nagy gonddal és kiváló pedagógiai 
érzékkel megírt előadásokért, valamint a fü-
zet összeállításáért is. Vitéz Barnabás becses 
és jellemző értékét mentette meg a dalaiban 
is oly gazdag magyar szellemnek. 

A tekintetes vármegye környékéről. Maga a 
könyv címe is megmondja, mi van a könyvben: 
a tekintetes vármegye és vidéki társadalom 
élete mindenestül. Vagyis az a fajmagyar ősi 
szellem, amely a tekintetes vármegye múltjá-
ból és jelen, meggyöngült életéből még ma is 
kisugárzik és őrzi és ápolja az ősi nemzeti ma-
gyar tradíciókat. A tekintetes vármegye kör-
nyékéről című novelláskötetben F. Szabó Géza 



172 N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 67. eVFi. 

tizenkilenc novelláját és ezenfelül élete leg-
izgalmasabb részének naplóját nyújtja a ma-
gyar olvasónak. A tizenkilenc novella egytől-
egyig a magyar elbeszélő széppróza kedves 
példája. F. Szabó Géza ismeri a magyar élet 
minden szépségét és ezt szép novellákban ha-
misítatlan magyar humorral, színesen és iga-
zán élvezetes magyar stílusban l'csti meg. 
Csupa anekdotaszerü epizódok, amik az író 
szeme előtt, többnyire személyes részvételével 
játszódnak le és jóízű tréfákban csattannak el. 
Az alispán úr együtt mulató pajtás és a kis 
aljegyzők nagyon büszkék az előkelő korhely-
cimborára. Másnap reggel az alispán úr nyolc 
órakor már hivatalában ül, a kis aljegyzők 
azonban otthon alusszák az éjszakai mámort. 
Az előkelő korhelycimbora a hivatalban nem 
mulató pajtás, hanem vicispán. Becitálja az 
aluszékony jegyzőcskéket és energikusan kér-
dőre vonja s megdorgálja őket. „Aki az alispán-
jával mulat, az ne aludja el a hivatalos időt. 
Legyen pontos." — Másik novellájában a ko-
csist rajzolja, aki sofőrré lesz. De a volán mel-
lett sem tudja elfelejteni kedves lovait. Ostort 
ragad, megszökik az autótól, hogy még egyszer 
láthassa eladott lovait. Kitűnő rajz a Vonal-
vezetés és műtárgy, s Pali bácsi esete jóízű 
anekdoták, amik elűzik és fűszerezik a falusi 
csönd unalmát. Csupa kedves apróság, melyek 
az olvasót is kedvre derítik. F. Szabó Géza 
nagy íróművésze ennek a világnak, de írói ereje 
mégis a novellákat befejező naplója komor 
lapjain mutatkozik teljes szépségében. Az író 
azokat a sötét emlékű napokat írja meg, ame-
lyeken neki, Komárom akkori főispánjának, a 
megszálló cseh csapatok ellen kellett védelmez-
nie Jókai városát. Ennek a végzetes tragikum-
nak egész hiteles történetét írja le, még pedig 
a megrendült magyar lélek izgalmas, szinte 
drámai stílusában, mely lebilincsel, meghat, el-
ragad és vad keserűséggel tölti meg lelkünket. 
F. Szabó Géza a legjava magyar elbeszélők kö-
zül való. Írói képességein kívül megható az 
a nagy, nagy szeretet, amelyet a vármegye vi-
lága, ősi erkölcse és jellemző magyar típusai 
iránt érez s aminek rajzolására pompás formá-
kat talál. Nagy örömmel és élvezettel olvastuk 
el könyvét, melyet szépirodalmunk nyereségé-
nek tartunk, mert minden sorában a magyar 
szellem tükrét látjuk s reméljük, hogy az ér-
demes szerző fürge tollából még sok méltó foly-
tatást kapunk. A könyvet Singer és Wolfner 
adta ki, egyszerű, de annál kedvesebb kiállí-
tásban. Olyan mint a világa, amelyről szól: 
semini külső cicoma, de belül csupa kincs, 
csupa magyar drágaság. 

Hóvirágok. (Merényi Katalin versei.) Nyom-
dai kiállításában is rokonszenves és tetszetős 
kis könyvbe gyűjtötte Merényi Katalin verseit, 
melyeket keresztanyjának, Andrássovich Gézá-
nénak ajánlott. Maga ez a kedves gyermekes 
dedikáció is elüt a mai divat sablonjaitól és 
ránk mindjárt a költői lélek hatását teszi. Ez 
a hatás a kis könyv végéig meg is marad. Mert 
Merényi Katalin verseiben a vergődő, a bol-

dogságért, a szép életért és ideálokért sóvárgó 
tiszta leánylél»k természetes érzelmei szólal-
nak meg. A versekben sem szembetűnő hibát, 
sem megróni valót nem találunk. Ellenben 
meghat bennünket Merényi Katalin kedvesen, 
mélán csengő verseiben a költő, és költészeté-
nek tisztasága, finon.sága és őszintesége. A ver-
sekben az idők fordulatainak hangulatait ta-
láljuk: az ősz melankóliáját, a tél bús nén;asá-
gát, a tavasz ébredését és kissé meghalkítva 
a nyár muzsikáját is. Mégis sajátságosan a 
könyv végén az elégia búsongó csengetyűjét 
halljuk. Kedves, meleg, költői szépségű kis ver-
sek Merényi Katalin versei, amiket szívesen 
olvastunk el s ajánljuk azoknak, akik a tiszta 
költészetet szeretik. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

P. B. Ballard: The Practical Infant Teacher. 
London, 1933. V kötet. 

Ez a nagyszerű illusztrációkban gazdag, fény-
űzően kiállított ötkötetes mű — szerkesztőjé-
nek megállapítása szerint — a legmodernebb 
vezérkönyv a kisgyermek-iskolák és kisdedóvo-
dák részére. 

Az előszóból megtudjuk, hogy az angol kis-
gyermekek iskolája egyedülálló a maga nemé-
ben. Egyetlen országban sincs hozzá hasonló. 

Mikor az angol gyermek betölti harmadik 
életévét, megengedik neki, hogy iskolát láto-
gasson, ötéves korában pedig már iskolaköte-
les. A harmadik és ötödik életév közötti idő-
ben az angol gyermekeknek csaknem a fele lá-
togatja az úgynevezett kisgyermek-iskolát. 
(Ami körülbelül megfelel a mi kisdedóvodánk-
nak.) 

Más országokban általában nem tartják he-
lyesnek a hat éven aluliak iskolakötelezettsé-
gét, de ha mégis akad ország, ahol megenge-
dik, hogy hat éven aluli gyermek is iskolát 
látogasson, arra sehol sem fektetnek kellő 
súlyt, hogy ez a kisgyermekeknek való iskola 
rendszeres legyen. Másutt — folytatja a 
szerző — a hat éven aluli gyermekek számára 
nincsenek külön iskolák, hanem a kisebb gyer-
mekek az elemi iskolának alsóbb tagozatát lá-
togatják. Ezzel szemben Angliában egészen 
független kisgyermek-iskolák vannak, külön 
igazgatónővel, tanítókkal, tanítónőkkel. Ezek-
ben az iskolákban a 3—5 éves gyermekek rend-
szeres nevelésben részesülnek. 

Az első modern kisgyermek-iskola száz évvel 
ezelőtt létesült Skóciában N ew-Lanarkban. Ala-
pítója Owen Róbert volt, első tanítója pedig 
Mr. Buchmann. Később erre a mintára másutt 
is alakultak hasonló kisgyermek-iskolák, eze-
ket kezdetben a társadalom adományaiból tar-
tották fenn, de azután már az elemi oktatás 
egy tagozatává váltak és mint ilyeneket, je-
lenleg az állam tartja fenn. 

Ezeknek az iskoláknak a célja: 1. a kisgyer-
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mekek testének, lelkének gondozása; 2. helyes 
beszédre és viselkedésre való szoktatás; 3. az 
iskolaközösségre és iskolafegyelemre való elő-
készítés; 4. a későbbi tanulmányaiknak meg-
alapozása. 

A kisgyermek-iskolák tanítói számára ké-

vábbá földrajzi, természetrajzi tárgyú meséket, 
elbeszéléseket közöl. Pompásabbnál pompásabb 
képekkel és rendkívül vonzó tartalommal. A 
helyes természetmegfigyelésre való szoktatás-
nak különösen sok fejezetet szentel a vezér-
könyv: az időjárás, az évszakok változása, a 

Öreg tölgyfa Hédervárott, mellette Árpád-kori kápolna. 
A „Természettudományi Közlöny" 1000. füzetéből. (Ismertetés a 308. oldalon.) 

szült ötkötetes vezérkönyv első kötete szól az 
iskola céljáról, eszményeiről, a kisdedóvodáról, 
a gyermeklélektanról s a különféle módszerek-
ről. (Fröbel, Dalton, Montessori.) Tanácsokat 
ad szülői értekezletek, ünnepélyek rendezésére. 

A második kötet a 100-as számkörbe vágó 
mintatanításokat közöl. Továbbá módszeres 
feldolgozásban bemutatja a folyékony és he-
lyes beszédre való szoktatásnak, valamint az 
olvasás és írás tanításának mintáit. 

A III. és IV. kötet történelmi legendákat, to-

madarak vándorlása, fészekrakása, a virágnyí-
lás stb. megfigyeltetése, akváriumok, terráriu-
mok készítése s azokban az állati élet megfigye-
lése mind helyet talál a nagy gonddal készült 
munkában. 

Az V. kötet színdarabokat, dalokat, verseket, 
tornagyakorlatokat sorakoztat fel és hasznos 
tanácsokat nyújt az iskolai ünnepélyek, színi-
előadások rendezésére vonatkozólag. A mű ára 
105 pengő. Kapható a Grill-féle könyvkereske-
désben: V, Dorottya-utca 2. C. E. 
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K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Az elemi iskolai tankönyvek revíziója. 
Egy külön e feladatra kijelölt bizottság, Fran-

cesco Ercole olasz nemzetnevelésügyi minisz-
ter rendelete értelmében foglalkozik ezidősze-
rint az olasz iskolák, nevezetesen az elemi is-
kolák számára szánt új, egységes tankönyvek 
szerkesztésének teendőivel. A bizottság a közel 
jövőben teszi meg erre vonatkozó javaslatait. 
Szó van arról is, hogy ugyanez a bizottság egy-
idejűleg tárgyalás alá veszi az elemi iskolai 
tanterv módosítását is. (M.O.) 

Az erkölcsiség és népegészség fokozott 
védelme Ausztriában. 

Az osztrák kormánynak félhivatalos napi-
lapja, a Wiener Zeitung, rendeletet közöl, 
amelynek főbb pontjai a következők. Az eddi-
gieknél szigorúbb rendszabályokat foganatosí-
tanak azok ellen, akik az erkölcsöt sértő fény-
képek és képeslevelezőlapoknak (aktok), úgy-
szintén a szennyirodalom termékeinek terjesz-
tésével foglalkoznak. Tilos erotikus műveknek 
és közbotrányt okozó irodalmi termékeknek, 
folyóiratoknak, újságoknak kirakatokban köz-
szemlére való elhelyezése. Akik ez ellen véte-
nek, azokat az ipartörvény értelmében az ed-
diginél súlyosabban büntetik, tőlük az árusí-
tási engedélyt megvonják. Az ellenőrzés kiter-
jed a műkereskedőkre, a kölcsönkönyvtárakra 
és a népegészségre ártalmas tiltott szerek áru-
sítóira is. 

Középiskolai és polgári iskolai reform 
Ausztriában. 

A véletlennek érdekes találkozásából a kö-
zépiskola újjászervezése a két szomszéd állam-
ban ugyanazon időben indul meg, bár ellen-
kező irányelvek alapján. Míg nálunk francia 
mintára támaszkodva, a latint tanító közös 
alsó tagozaton épül fel az egységes középis-
kola, Ausztriában háromféle nyolcosztályú kö-
zépiskola lesz: humanisztikus gimnázium, reál-
gimnázium és reáliskola. Mindegyikben már 
az I. osztályban megkezdik egy élő nyelv taní-
tását, amelyhez (a reáliskola kivételével) utóbb 
még egy második élő nyelv járul. A jogosítá-
sok ügyének újból való szabályozását a követ-
kezőképen tervezik: mind a három középisko-
lai típus érettségi bizonyítványa felvételre jo-
gosít az egyetemre (a reáliskolát végzettek, 
úgy mint eddig, kiegészítő vizsgálatot tartoz-
nának tenni). Viszont a műegyetemre csak reál-
iskolai érettségi bizonyítvány jogosítana, ami-
vel a reáliskola hivatásra előkészítő iskola jel-
legét nyerné. A tanterveket az eddigi tapasz-
talatok alapján fogják úgy megszerkeszteni, 
hogy a nemzeti tantárgyak súlyuknál fogva 
középponti helyzetet foglaljanak el. A polgári 
iskolát (Hauptschule) illetőleg megszüntetik 
azt a párhuzamos osztályrendszert, amely egy 
idegen nyelvvel a tehetségesebb tanulók szá-
mára megkönnyítette a középiskolákba való át-

lépést és visszaállítják a polgári iskolát ere-
deti alakjában, amely a középiskolába való át-
lépést felvételi vizsgálattól teszi függővé. 
A mondottakból kiderül, hogy az osztrák és 
a magyar középiskolák között a reformok vég-
rehajtása után az eddiginél nagyobb elvi kü-
lönbségek fognak támadni. 

Népesedési mozgalom Németországban. 
Az új Németország két irányban is igyekszik 

az állam fenntartására és jövőjére oly fontos 
népesedést előmozdítani: egyrészt a születések, 
másrészt a házasságkötések elősegítésével. így 
Berlin városa egymaga 2000 fajegészséges 
gyermek keresztapaságát vállalta, akiknek az 
első évben havi 30, a második életévtől a 14-ig 
havi 20 márka segélyt nyújt, majd később az 
életben való elhelyezkedésüket is megkönnyíti. 
A németországi orvospénztárak szövetsége 1934 
január l-jétől kezdve az orvosi tiszteletdíjak 
egyszázalékából alapot teremt, amelyből sok-
gyermekes orvoscsaládokat támogat: ezidősze-
rint 7500 olyan orvoscsalád részesül segítség-
ben, amelyek négy és több gyermekkel ren-
delkeznek: minden 4. és további gyermek után 
havi 50 márka jár. •— Egy másik bevált intéz-
mény a házassági előlegek engedélyezése. Eze-
ket nem remélt mértékben veszik igénybe: ez 
év márciusáig kerek 190.000-en, ami 120-5 mil-
lió márkának felel meg. Áprilisban előrelátha-
tóan 50.000 új előleget kell majd folyósítani, 
úgyhogy az erre a célra fordítható összeg csök-
kentésével lehet számolni. 

Szünidei tanfolyamok jegyzéke. 
Az európai államokban az idén szervezendő 

főiskolai szünidei tanfolyamoknak jegyzéke (7. 
évfolyam) egy háromnyelvű kiadásban megje-
lent a nemzetközi szellemi együttműködés in-
tézetének szerkesztésében. 60 államban össze-
sen úgy mint tavaly, 156 tanfolyamot rendez-
nek: Nagybritannia 41 (32), Német- és Francia-
ország egyenként 27 tanfolyammal van képvi-
selve, ezután következik Olaszország, Svájc és 
Spanyolország. 

H Í R E K 

A szombathelyi püspök szózata papságához. 
Mikes János gróf szombathelyi püspök az isko-
lánkívüli népművelést közelről érdeklő szóza-
tot intézett egyházmegyéje papjaihoz. A szózat 
felhívja a figyelmet az Actio Catholicára s mi-
után megállapítja és .kifejezi, hogy az Actio 
Catholica tulajdonképen a hívek és a papság 
szoros együttműködését jelenti, közelebbről is 
körvonalazza annak feladatait. Ezek között sze-
repel természetesen a kulturális feladat is, 
amelynek keretében a püspök két fontos terü-
letre mutat rá: a leventeifjúság lelkigondozá-
sára és az iskolánkívüli népművelésre. „Igaz 
főpásztori örömömre szolgál — mondja a fenn-
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költ lelkű egyházfejedelem —, hogy egyház-
megyémben az egyházi és világi tanügyi ható-
ságok példás megértéssel összemunkálkodnak". 
Később így folytatja: „Csak az az óhajom, 
hogy papságom és tanítóságom mint eddig is, 
fokozott érdeklődéssel és lelkesedéssel vegyen 
részt az iskolánkívüli népművelés minden ága-
zatában, újabb katolikus segítő erőket igyekez-
zenek az intelligens társadalmi osztályok arra 
alkalmas ós vállalkozó tagjaiból szerezni". „Az 
iskolánkívüli népművelési bizottság ezévi pro-
grammja különös súlyt helyezett a valláser-
kölcsi, jellemképző előadások tartására, ami 
biztató jelensége annak, hogy az iskolánkívüli 
népművelés helyi szerve az egyoldalú intellek-
tuális kiművelés mellett teljes mértékben fel-
ismerte és a maga részéről elősegíteni kívánja 
a szív- és jellemképzés nagy fontosságú mun-
káját." 

A szombathelyi egyházmegye területére eső 
vármegyék iskolánkívüli népművelése ebben a 
püspöki szózatban, illetőleg állásfoglalásban 
hatalmas segítő erőhöz jutott. 

Adatok Zala vármegye népművelési munkájá-
ról. Zala vármegye Törvényhatósági Népműve-
lési Bizottságának legutóbbi beszámolójából 
vesszük a következő adatokat. A mult tanév-
ben a vármegye területén rendeztek 8 analfa-
béta tanfolyamot, 8 alapismeretterjesztő tan-
folyamot, továbbá 2 tanfolyamot a magasabb 
műveltséggel rendelkező lakosság részére és 
6 gyakorlati irányú tanfolyamot. A nők tovább-
képzése céljából 2 nőnevelési tanfolyamot is 
szervezett a Népművelési Bizottság, melyek 
egyikén a női kézimunkát tanították, a mási-
kon pedig a tudatos és okszerű otthongondozás 
és a családi nevelés témáját vették fel anyagul. 

E tanfolyamokon felül a Bizottság a hatás-
köre alatt álló területen 2928 népművelési és 
műkedvelői előadást tartottak. A műsoros dél-
utánok és műkedvelői előadások száma 596, a 
hazafias és alkalmi ünnepélyek száma 510, a ta-
nulmányi kirándulások száma pedig 69 volt. 

A felnőttek oktatásán kívül a Bizottság a 
4—6 éves gyermekek értelmének fejlesztése és 
gondolatvilágának helyes irányítása céljából 
277 mesedélutánt is rendezett. A vármegye te-
rületén működő dalárdák 54 hangversenyt ren-
deztek. A Rádió-Szabadegyetem előadásait 504 
esetben hallgatták, amelyeket a körjegyzők 
vagy tanítók a lakosságnak megvilágították. 

A felsorolt népművelési munka összesen 8405 
népművelési egységet jelent. Ezt a munkát 
1322 előadó végezte, akiknek száma az 1932—33. 
munkaévben 421-el emelkedett. 

A népkönyvtárakból 7706 olvasó 27.654 kötet 
könyvet vett ki. 

Zala vármegye délnyugati részén fekvő „Gö-
csej" festői szépségű vidékének, történetének, 
népének és népszokásainak az egész ország te-
rületén való megismertetése végett a Bizottság 
diapozitív sorozatot is készíttetett, amely ma 
már nemcsak a vármegyének és „Csonka Ha-
zánknak", hanem egyes külföldi államok turis-
táinak figyelmét is felkeltette. A Bizottság rö-

videsen elkészíti a „Balaton és Vidéke" című 
diapozitív sorozatot is. 

A kivesző ősi háziipar életrekeltése céljából 
a Zalavármegyei Háziipari Termelő és Értéke-
sítő Szövetkezet erkölcsi és anyagi támogatá-
sával felkutattuk a vármegye területén élő és 
ezzel a háziipari ággal foglalkozó pásztorokat 
és azok népművészeti faragásait Zala vár-
megye Cserkészfőtitkársága a Világ-Jamboreen 
rendezett kiállításon a magyar és külföldi elő-
kelőségeknek bemutatta. 

A vármegye 1933—34. tanévi népművelési 
munkaterve 10.232 népművelési egységet tar-
talmaz, amely szám 1827-tel több, mint az előző 
munkaévben volt. 

A Népművelési Bizottság 1933. évi decern bei-
hó 1-től 1934. évi március hó 15-ig 5 iskolátlan 
községben, illetve pusztán 5 állásnélküli férfi-
tanítót is alkalmaz, akik délelőtt a mindennapi 
tanköteleseket, a délutáni és az esti órákban pe-
dig a felnőtteket oktatják. 

Felvétel a kaloesai érseki tanítóképző-intézetbe. 
A kalocsai érseki tanítóképző-intézetbe való fel-
vételért folyó évi május 31-ig lehet folyamodni. 
A felvételi feltételek azonosak az állami tanító-
képző-intézetekbe való felvétel ügyében e lap 
hivatalos részében közölt rendeletben foglal-
takkal. A kérvények az intézet igazgatóságánál 
nyújtandók be. 

Népművelési előadóképző-tanfolyam a szegedi kir. 
kath. tanítnképzőintézetben. A szegedi kir. kath. 
tanítóképzőintézet felismervén, hogy az új társadalmi 
rend kialakulásában mily nagy szerep jut az iskolán-
kívüli népművelésnek, nagy súlyt helyez arra, hogy 
a falai közül kikerülő tanítókat hivatásuk ezen ré-
szére is alaposan előkészítse. Ezért az V. éves tanító-
jelöltek részére évek óta népművelési tanfolyamot 
rendez. A csanádmegyei püspök úr Önagyméltósága 
az 1933—34. tanévben engedélyezte a tanfolyam meg-
rendezését s a népművelési ismeretek előadásával 
Hiibner József népművelési titkárt bízta meg. Az elő-
adások hetenként rendszeresen folytak. A tanfolyam 
befejezése után a hallgatók kollokváltak s utána 
szabályszerű írásbeli és szóbeli vizsgára jelentkeztek. 
Az írásbeli vizsga tétele a püspök úr kijelölése alap-
ján a következő volt: „Milyen munkalehetőségei van-
nak a falun a katholikus tanítónak az iskolánkívüli 
népművelés terén?" A szóbeli vizsgán a vizsgáló-
bizottság tagjai Breisacli Béla püspöki helynök, mint 
püspöki biztos, Kiss Károly kir. tanfelügyelő, dr. 
Becker Vendel pápai kamarás, tanítóképzőintézeti c. 
kir. főigazgató és Hiibner József népművelési titkár 
voltak. A vizsgálóbizottság megállapította, hogy a 
vizsgázók igen szép készültségről tettek tanúbizony-
ságot, a korszerű népmüvelés problémáiról igen tájé-
kozottak s birtokában vannak azoknak a népművelési 
ismereteknek, amelyekkel ma minden hivatását átérző 
tanítónak rendelkeznie kell. 

Méhészeti tanfolyamok Gödöllőn. A gödöllői 
m. kir. méhészeti gazdaságban az 1934. év fo-
lyamán az alábbi sorrendben tartatnak a mé-
hészeti tanfolyamok: Kezdők részére I. tan-
folyam férfiaknak május hó 2-től 19-ig. II. tan-
folyam ugyancsak kezdő férfiak részére június 
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4-től 21-ig. A III. tanfolyam szintén kezdő fér-
fiak részére július 2-től 20-ig és a IV. tan-
folyam kezdő nők részére augusztus 1-től 18-ig. 
Haladók részére úgynevezett továbbképző tan-
folyamok lesznek május hó 24-től 26-ig és jú-
nius 25-től 27-ig. Felvételért a földmívelésügyi 
minisztériumhoz címzett és erkölcsi bizonyít-
vánnyal felszerelt kérvények az intézet igaz-
gatóságához küldendők a kiválasztott tanfolyam 
megkezdése előtt egy hónappal. A tanítás in-
gyenes. Tanfolyamhallgatók ingyenes szállás-
adásban részesülnek, a napi étkezésért azonban 
naponkint 2 pengőt fizetnek. Részletes felvilá-
gosítást szívesen nyújt az intézet igazgatósága. 

Felvétel a szegedi Kir. Kath. Taiiítóképzőintézetbe. 
A szegedi Kir. Kath. Tanítóképzőintézet I. osztályába 
— az 1934—35. iskolai évre való felvételre — azok a 
kifogástalan erkölcsi magaviseletű tanulók pályázhat-
nak, akik 14. évüket betöltötték és a polgáriskola 
vagy középiskola IV. osztályáról szóló bizonyítványuk 
megfelelő tanulmányi előmenetelt igazol. A pályázat 
folyamodás útján történik. A folyamodók kérvényüket 
— dr. móri Glattfelder Gyula csanádi püspök úrnak 
címezve — folyó évi május hó 31-ig az intézet igaz-
gatóságánál tartoznak benyújtani. A kérvényhez csa-
tolandók: 1. Születési anyakönyvi kivonat. 2. Üjkeletű 
hatósági orvosi bizonyítvány. 3. Iskolai bizonyítvány. 
4. Újkeletű hiteles községi bizonyítvány. 5. Csatolandó 
végül az illetékes lelkész vagy hitoktató bizonyítványa 
arról, hogy folyamodó valláserkölcsi kötelességének 
mindenkor szívesen eleget tett. Az intézettel kapcsola-
tos internátus- és köztartásban kifogástalan maga-
viseletű, szorgalmas és jeles előmenetelü szegénysorsú 
tanulók internátusi kedvezményt vagy ebédsegélyt 
kaphatnák. Az ellátási díj egy hónapra annyi, mint 
az állami tanítóképző intézetekben. 

Felhívás. Felkérem mindazokat a tanítótestvéreimet, 
akik a győri kir. kath. tanítóképzőben az 1909. évben 
képesítőztek, hogy 25 éves találkozónk előkészítése 
céljából pontos címüket velem mielőbb közöljék. 
Lipovetz Iván ig. tanító, Sopron. 

H I V A T A L O S R É S Z 

A in. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 73.100/1933. számú rendelete a gazdasági 
irányú továbbképző (ismétlő) népiskolák ál-
lamsegély engedélyezése iránti kérvények fel-
terjesztési határidejének újabb megállapítása 

tárgyában. 

I. 
Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és a kecske-
méti kir. tanfelügyelői kirendeltség vezetőjének 

(Budapest kivételével). 

A gazdasági irányú továbbképző (ismétlő) 
népiskolák tanítói óradíjainak részbeni fede-
zésére államsegély engedélyezése iránti kérvé-
nyek benyújtási határidejét akkori hivatali 
elődöm az 1926. évi 21.673. szám alatt kelt ren-
delettel (megjelent a keb. Hivatalos Közlöny 
1926. évi 8. számában) november hó 30-ában ál-
lapította meg. 

Az államsegélyekre rendelkezésre álló hitel-

nek az arra reászoruló iskolák között leendő 
igazságos és méltányos felosztásához szüksé-
ges, hogy valamennyi segélykérvény egy idő-
ben álljon rendelkezésemre, miértis a kérvé-
nyeknek a kir. Tanfelügyelő úrhoz való be-
nyújtási határidejét az 1934/35. tanévtől kezdő-
dően február hó l-ben, a kérvényeknek a kir. 
Tanfelügyelő úr részéről való együttes felter-
jesztésének határidejét pedig február hó 15-ben 
állapítom meg. 

A kérvények az 1902. évi 66.569. számú rende-
lettel kiadott Szervezet 23. §-ában meghatáro-
zott okmányokkal szerelendők fel és azok ki-
egészítéséül még hiteles bizonyítvány is csato-
landó a kivetett állami adók összegéről és az 
azok utáni községi pótadó százalékáról. 

A benyújtott kérvények összesítve, egy kimu-
tatás keretében terjesztendők fel hozzám. A ki-
mutatásnak az alábbi adatokat kell tartalmaz-
nia: 

1. Sorszám. 
2. Az államsegélyért folyamodó község (vá-

ros) neve. 
3. Az iskola gyakorlóterületének nagysága. 
4. A beiskolázott továbbképző (ismétlő) tan-

kötelesek száma. 
5. A gazdasági tárgyakat tanító tanerők neve, 

annak megjelölésével, hogy tanítói gazdasági 
tanfolyamot végeztek-e, vagy csak jogosítvány 
alapján tanítanak-e. 

6. Az egyes tanerők hány osztályban, heti 
hány órában tanítják a gazdasági tárgyakat. 

7. Az esedékes tanítói óradíj összege tanerőn-
ként külön-külön. 

8. A községi pótadó százaléka. 
9. Jegyzet. 
Azok a községek (városok) azonban, ahol a 

tárca a tanítói óradíjak fedezésére az iskola 
szervezésekor kötelezettséget vállalt, csak az 
említett Szervezet 2. §-ának 5—10. pontjaiban 
felsorolt okmányokat tartoznak kérvényükhöz 
mellékelni. 

Tekintettel arra, hogy a hiányosan felszerelt 
benyújtott kérvények az ügykezelést igen meg-
nehezítik, felhívom Tanfelügyelő urat, hogy az 
ilyen kérvényeket jelen rendeletemre való hi-
vatkozással saját hatáskörében utasítsa vissza. 

A megállapított határidő után beérkező kér-
vények Tanfelügyelő úr részéről tárgyalás nél-
kül utasítandók vissza annál is inkább, mert 
a hitel felosztása után már amúgy sem állana 
módomban segélyt nyújtani. 

Erről kir. Tanfelügyelő urat, tudomás és to-
vábbi eljárás végett, értesítem. 

II. 
Valamennyi közigazgatási bizottságnak (Buda-

pest kivételével). 

Tudomásvétel végett másolatban megküldöm. 
Budapest, 1934. évi március hó 28-án. 

A miniszter helyett: 
Dr. Szily Kálmán s. k. 

államtitkár. 
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óvónői kinevezés. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

52.647/1934. számú rendeletével Wolff Julianna 
nagymajláti, Pál Regina ószentiváni. Deák 
Mária lengyeli, Macsek Gabriella nagyszénási 
és Urbán Mária helyettes óvónőket áll. segéd-
óvónőkké kinevezte. 

Könyvajánlás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

40.277/1934. V. a. 2. ü. o. számú rendeletével 
Szépiidvary László „Évzáró tornaünnepélyek 
kézikönyve" című könyvét a megfelelő fedezet-
tel rendelkező népiskolai tanítói és a tanító-
nő) képzőintézeti tanári könyvtárak részére be-
szerzésre ajánlotta. A könyv a szerző kiadásá-
ban jelent meg, ára 2 pengő. 

A in. kir. Testnevelési Főiskola 

1935/86. tanévi 
első évfolyamára vak) felvételek pályázati hirdetése 

férfihallgatók részére. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
79.532/934. VII. a. főosztály számú rendeletével a 
m. kir. Testnevelési Főiskola 1935. évi szeptemberé-
ben kezdődő 1935/36. tanévi I. évfolyamára 20 férfi-
hallgató felvételét engedélyezte. A pályázatok korábbi 
kihirdetése azért szükséges, mert a felvett hallgatók, 
amennyiben katonai kötelezettségüknek még nem tet-
tek eleget, kötelesek katonai szolgálatra bevonulni, 
azt az 1934/35. tanév folyamán szabályszerűen el-
végezni, illetve a tiszti minősítést elnyerni. A tanul-
mányi képzés időtartama 4 év, illetőleg 8 félév. A fel-
vételre pályázhatnak elsősorban azok, akiknek közép-
iskolai érettségi bizonyítványuk, vagy elemi iskolai 
tanítói oklevelük van, másodsorban és kivételesen 
azok, akik kiváló eredménnyel felső kereskedelmi 
iskolai, vagy felső mezőgazdasági iskolai érettségi 
vizsgálatot tettek, amennyiben nőtlenek és 30. élet-
évüket még nem töltötték be. A felvételnél a buda-
pesti „Pázmány Péter" tudományegyelem bölcsészeti 
és orvosi karának hallgatói előnyben részesülnek. Ez 
utóbbiak a Testnevelési Főiskolán — 8 féléven ál — 
legfeljebb heti 16 óra hallgatására kötelesek, mely 
előadások elrendezése lehetőleg úgy történik, hogy ne 
essenek egyidőbe az egyetem bölcsészeti vagy orvosi 
karának előadásaival. 

Beiratási díj félévenként 10 pengő, tandíj féléven-
ként 40 pengő, biztosítéki díj félévenként 10 pengő. 
A hallgatók ezenkívül kötelesek a Főiskola részéről 
előírl ruházatot és sportfelszerelést beszerezni és 
kívánatra bemutatni. A szegénysorsú és jó előmene-
telő hallgatók 20%-a egész- vagy féltandíjmentesség 
kedvezményben részesülhet. 

A felvettek közül előreláthatólag 5 hallgató ösztön-
díjban részesül. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr ugyanis a Testnevelési Főiskolával kap-
csolatosan a férfihallgatóság részére, külön épületben 
elhelyezve, internátust létesített. A teljes ösztöndíjas 
helyre felvell hallgatók a tanulmányi idő alalt az 
internátusban lakást és teljes ellátást, a félösztöndíjas 

helyre felvett hallgatók pedig 25 pengő befizetése elle-
nében lakást és teljes ellátást, vagy ingyenebéd ked-
vezményt kapnak. A megmaradó internátusi helyeket 
havi 50 pengő befizetése ellenében nem ösztöndíjas 
hallgatókkal töltjük be. 

A felvételre jelentkezők a m. kir. Testnevelési Fő-
iskola igazgatóságához címzett és szabályszerűen fel-
bélyegzett folyamodványt tartoznak beadni, melyben 
meg kell jelölniök, hogy teljes- vagy félösztöndíjas 
helyre folyamodnak-e, vagy pedig ösztöndíj elnyerése 
nélkül is kérik felvételüket. A folyamodványhoz a 
következő mellékletek csatolandók: 

1. Születési anyakönyvi kivonat. 
2. A végzett tanulmányokat igazoló okmányok (érett-

ségi bizonyítvány vagy elemi iskolai tanítói oklevél, 
esetleg egyetemi index). 

3. A testi épséget és egészséget igazoló hatósági or-
vosi bizonyítvány. 

4. Egyetemi kötelékben nem állók részéről hatósági 
erkölcsi bizonyítvány. 

Aki katonai kötelezettségének a fenti feltételek sze-
rint eleget tett, az erről szóló igazolást kérvényéhez 
mellékelje. 

Ösztöndíjas helyre folyamodók ezenkívül vagyonta-
lanságukat is megfelelő okmánnyal igazolni tartoznak. 

A szabályszerűen felszerelt kérvények a folyamodók 
lakáscímének megjelölésével a m. kir. Testnevelési 
Főiskola igazgatóságához (Budapest, I., Győri-út 13. 
szám) legkésőbb 1934 június 15-ig nyújtandók be. 
Szabályszerűen fel nem szerelt és elkésve benyújtott 
folyamodványokat az igazgatóság nem fogad el. 

A felvételt orvosi szemléből, írásbeli vizsgálatból, 
továbbá az atlétikából és tornából álló felvételi vizsga 
előzi meg. A felvételi vizsgálat minimális követelmé-
nyei a következők: 

1. Az orvosi szemlénél: alkati és szervi alkalmasság, 
testmagasság 165 cm. 

2. Írásbeli vizsgálatnál: a jelentkező általános mű-
veltségének és a testnevelés körében való jártasságá-
nak igazolása. 

3. Az atlétikai gyakorlatok köréből: 
A próbák három csoportja a megkövetelt minimá-

lis teljesítményekkel a következő. 

Első csoport: 
60 méteres síkfutás 8-4 mp 

400 méteres síkfutás . . . 62 0 mp 
1000 méteres síkfutás 3 p 06 0 mp 

Második csoport: 
Magasugrás rohammal 150 cm 
Távolugrás rohammal 520 cm 
Búdugrás rohammal 250 cm 

Harmadik csoport: 
Súlydobás 7 és Vi kg súlyú golyóval 9 íri 
Diszkoszvetés 2 kg súlyú diszkosszal 26 m 
Gerelyvetés 800 gr súlyú gerellyel 34 m 

A felvételi vizsgálatra jelentkezők mind a három 
csoportból egy-egy próbát választhatnak, azaz össze-
sen három próba kötelező, de különböző csoportok 
köréből. 

4. A tornagyakorlatok köréből: 

Első próba: 
Függeszkedés kötélen 5 m magasra 5 mp alatt. 



172 N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS N É P M Ű V E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó 67. eVFi. 

Második próba: 
Magasnyujtón: támaszbalendülés, kelep, bukóbillenés. 
Korláton: hosszú billenés, felkarállás, átfordulás 

előre felkarfüggésbe, felkarbillenés. 

Harmadik próba: 
Tornalónak hosszában, 120 cm magasságban roham-

mal terpeszugrása. 

Negyedik próba: 
Talajon vagy szőnyegen: átfordulás előre, kézre tá-

maszkodva. 

A felvételi vizsgálatokat 1934 június második felében 
fogjuk megtartani. A vizsgálatok pontos idejéről a 
folyamodókat az igazgatóság idejében értesíti. 

A vizsgálat eredménye alapján felvett hallgatók fel-
vétele csakis az esetben \álik véglegessé, ha az 
1935/36. tanévre való jelentkezéskor a katonai kötele-
zettség teljesítését és a tiszti minősítés megszerzését 
szabályszerűen igazolják. A beiratkozás idejéről a fel-
vett hallgatók értesítést kapnak. 

Budapest, 1934. évi március hó. 
Dr. Szukováthy Imre s. k„ 

a Testnevelési Főiskola igazgatója. 

Hirdetmény. 

Tisztviselők gyógy fürdőzése Hévízfürdőn. 
A m. kir. pénzügyminisztérium kezelése alatt 

álló „Nyugdíjjárulék Alap" tulajdonát képező 
hévízfürdői „Tisztviselők Házá"-nak II. számú 
épülete, amelynek összes helyiségei fűthetők, 
az 1934. évben május- hó 14-én, az I. számú épü-
lete pedig június hó 5-én nyílik meg. 

A „Tisztviselők Háza" kizárólag az olyan 
állami tényleges és nyugdíjazott tisztviselők, 
kezelők, díjnokok, altisztek és ezeknek özve-
gyei részére áll rendelkezésre, akik az 1912. évi 
LXV. t.-c. alapján létesített nyugdíj járulék-
alap javára nyugdíjjárulékot fizetnek, vagy 
tényleges szolgálatuk alatt ilyen nyugdíjjáru-
lékot fizettek. 

Az 1934. évi fürdőidény hat időszakra oszta-
tott be, amelyek közül az I. időszak részben 21, 
részben 14 napig, a II., III., IV. és V. 21 napig, 
a VI. időszak részben 14, részben 21 napig tart. 

Az egyes időszakokban a lakásért és teljes 
ellátásért összesen fizetendő árakat az alábbi 
kimutatás tünteti fel. 

A kimutatásban feltüntetett árak magukban 
foglalják a szoba árát, a napi négyszeri étke-
zésből álló ellátást, az orvos díjazását és a 
gyógydíjat. 

Az I. és a VI. időszakban a kimutatásban 
feltüntetett árakban — a fentieken kívül — 
bennfoglaltatik a Tisztviselők Házában napon-
kint és személyenkint egy kádfürdő is. 

A IL számú épületben a manzard szobákra 
nézve megállapított kedvezményes árak enge-
délyezését csak a tényleges vagy nyugdíjas al-
tisztek és azokhoz hasonlóak, valamint ilyenek-
nek özvegyei kérhetik s a kedvezményes ára-
kat a rendelkezésre álló férőhelyek erejéig a 
pénzügyminisztérium engedélyezi. Ezek a man-

zard szobák egyenkint 2—2 ágyra vannak be-
rendezve. 

A „Tisztviselők Házá"-ban való elhelyezést 
a ni. kir. pénzügyminisztériumhoz beadandó 
bélyegmentes kérvényben kell kérni és ezeket 
a kérvényeket, amennyiben a kérvényező az I. 
vagy a II. időszakra kér elhelyezést, az 1934. 
évi április hó 15-éig, amennyiben a III., IV., 
V. vagy VI. időszakok valamelyikére kér el-
helyezést, az 1934. évi május hó 15-éig kell a 
m. kir. pénzügyminisztérium IV. b. főosztályá-
nak megküldeni. 

A kérvényben meg kell jelölni, hogy a kérvé-
nyező melyik időszakban óhajtana a „Tisztvise-
lők Házá"-ban lakni, továbbá, hogy az ott tar-
tózkodást csak saját személyére vagy esetleg 
még egy vagy több, a kérvényben megneve-
zendő családtagjára is kéri és hogy melyik 
épületben óhajtana földszinti vagy emeleti, 
vagy manzard szobát igénybe venni. 

Elsőbbséggel bírnak azok, akik a kérvény-
hez csatolt orvosi bizonyítvánnyal igazolják, 
hogy a hévízi gyógyfürdő használatára szük-
ségük van. 

Az igény jogosultságot, vagyis azt, hogy a kér-
vényező az 1912: LXV. t.-c. alapján létesített 
nyugdíjjárulék-alap javára nyugdíjjárulékot 
fizet vagy fizetett, a tényleges szolgálatban 
állók közvetlen hivatali főnökük részéről a 
kérvényre vezetett záradékkal, a nyugdíjasok 
és özvegyek pedig a nyugdíjról szóló utolsó 
postatakarékpénztári utalvány szelvénynek a 
kérvényhez való csatolásával igazolják. 

A „Tisztviselők Házá"-ban való elhelyezés 
engedélyezéséről a kérvényezők a „Tisztviselők 
Háza" gondnoki irodájától idejekorán értesí-
tést kapnak. 

Az értesítésben megjelölt időpontig a kimuta-
tásban feltüntetett árnak egy részét foglaló cí-
mén postautalvánnyal el kell küldeni a „Tiszt-
viselők Háza" gondnoki irodájának Hévízfür-
dőre. 

A foglaló leszámítása után fizetendő összeget 
a Tisztviselők Házába való megérkezés napjá-
tól számított 8 napon belül kell megfizetni. 

Amennyiben a kérvényező a foglalót az érte-
sítésben megjelölt időpontig be nem fizeti, a 
kérvényező részére kiadott engedély hatályát 
veszti és a részére fenntartott szobát másnak 
adják ki. 

A foglalót semmiesetre, tehát még akkor sem 
térítik vissza, ha a kérvényező a Tisztviselők 
Házát egyáltalán nem veszi igénybe. 

Budapest, 1934. évi március hó 20-án. 
M. kir. pénzügyminisztérium. 

PÁLYÁZATI HIRDETÉS 
a m. kir. Testnevelési Főiskola 1934/35. tanévi I. év-
folyamára való felvétel tárgyában nőhallgatók részére. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
79.532/934. VII. a. főosztály számú rendeletével a m. 
kir. Testnevelési Főiskola 1934. évi szeptemberében 
kezdődő 1934/35. tanévi I. évfolyamára 20 nőhallgató 
felvételét engedélyezte. A tanulmányi képzés időtar 



Kimutatás 
az 1934. évben az egyes gyógy időszakokban fizetendő árakról, amelyek magukban foglalják a szoba árát, a napi négy» 
szeri étkezést, a fürdőorvos díjazását, a gyógydíjat, továbbá az I. és VI. időszakokban a napi egyszeri thermálekádfürdőt. 
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május hó 14.-étől 
I. a. 

június hó 3.-áig 21 z á r v a 70 135 55 65 125 50 60 115 45 40 30 10 4-50 3-50 3 — 

május hó 20,-ától 
I. b. 

június hó 2.-áig 14 z á r v a 55 105 40 50 95 30 45 85 25 25 20 10 4-50 3-50 3 — 

június hó 5.-étől 
II. 

június hó 25.-éig 21 85 165 70 z á r v a z á r v a z á r v a z á r v a 20 5-— 4 — 3-50 

4 — 

június hó 27.-étől 
III. 

július hó 17.-éig 21 105 205 80 105 205 80 100 195 75 95 185 70 70 50 20 5-50 450 

3-50 

4 — 

július hó 19,-étől 
IV. 

augusztus hó 8.-áig 21 115 220 100 115 220 100 110 210 95 105 200 90 80 30 6 — 5 - 4-50 

augusztus hó 10,-étől 
V. 

augusztus hó 30-áig 21 105 205 90 105 205 90 100 

60 

195 85 95 185 80 70 30 5-50 4 50 4 — 

szeptember hó l.-jétől 
VI a. 

szeptember hó 14-éig 14 65 125 40 65 125 40 
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60 115 35 55 105 30 30 25 10 4-50 3-50 3 — 

szeptember hó l.-jétől 
VI. b. 

szeptember hó 21,-éig 21 80 155 65 80 
• 

155 65 75 145 60 70 135 55 50 40 20 4-50 3-50 3-— 
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tama 4 év, illetőleg 8 félév. A felvételre pályázhatnak 
elsősorban azok, akiknek középiskolai érettségi bizo-
nyítványuk, vagy elemi iskolai tanítónői oklevelük 
van, másodsorban és kivételesen azok, akik kiváló 
eredménnyel felső kereskedelmi iskolai érettségi vizs-
gálatot tettek, amennyiben hajadonok és 30. életévüket 
még nem töltötték be. A felvételnél a budapesti „Páz-
mány Péter" tudományegyetem bölcsészeti és orvosi 
karának hallgatói előnyben részesülnek. Ez utóbbiak 
a Testnevelési Főiskolán — 8 féléven át — legfeljebb 
heti 1(> óra hallgatására kötelesek, mely előadások el-
rendezése lehetőleg úgy történik, hogy ne essenek egy-
időbe az egyetem bölcsészeti vagy orvosi karának elő-
adásaival. 

Beiratási díj félévenként 10 pengő, tandíj féléven-
ként 40 pengő, biztosítéki díj félévenként 10 pengő. 
A hallgatók ezenkívül kötelesek a Főiskola részéről 
előírt ruházatot és sportfelszerelést beszerezni és kí-
vánatra bemutatni. A szegénysorsú és jó előmenetelű 
hallgatók 20%-a egész- vagy féltandíjmentesség ked-
vezményben részesülhet. 

A felvettek közül előreláthatólag 5 hallgató ösztön-
díjban részesül. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr ugyanis a Testnevelési Főiskolával kap-
csolatosan a nőhallgatóság részére k ii lön épületben el-
helyezve, internátust létesített. A teljes ösztöndíjas 
helyre felvett hallgatók a tanulmányi idő alatt az in-
ternátusban lakást és teljes ellátást, a félösztöndíjas 
helyre felvett hallgatók pedig 25 pengő befizetése elle-
nében lakást és teljes ellátást, vagy ingyenebéd ked-
vezményt kapnak. A megmaradó internátusi helyeket 
havi 50 pengő befizetése ellenében nem ösztöndíjas 
hallgatókkal töltjük be. 

A felvételre jelentkezők a m. kir. Testnevelési Fő-
iskola igazgatóságához címzett és szabályszerűen fel-
bélyegzett folyamodványt tartoznak beadni, melyben 
meg kell jelölniök, hogy teljes- vagy félösztöndíjas 
helyre folyamodnak-e, vagy pedig ösztöndíj elnyerése 
nélkül is kérik felvételüket. A folyamodványhoz a kö-
vétkező mellékletek csatolandók: 

1. Születési anyakönyvi kivonat. 
2. A végzett tanulmányokat igazoló okmányok (érett-

ségi bizonyítvány, vagy elemi iskolai tanítónői oklevél, 
esetleg egyetemi index). 

3. A testi épséget és egészséget igazoló hatósági or-
vosi bizonyítvány. 

4. Egyetemi kötelékben nem állók részéről hatósági 
erkölcsi bizonyítvány. 

Ösztöndíjas helyre folyamodók ezenkívül vagyonta-
lanságukat is megfelelő okmánnyal igazolni tartoznak. 

A szabályszerűen felszerelt kérvények a folyamodók 
lakáscímének megjelölésével a m. kir. Testnevelési Fő-
iskola igazgatóságához (Budapest, I., Győri-út 13. szám) 
legkésőbb 1934 augusztus l-ig nyújtandók be. Szabály-
szerűen fel nem szerelt és elkésve benyújtott folya-
modványokat az igazgatóság nem fogad el. 

A felvételt orvosi szemléből, írásbeli vizsgálatból, 
továbbá az atlétikából és tornából álló felvételi vizsga 
előzi meg. A felvételi vizsgálat minimális követelményei 
a következők: 

1. Az orvosi szemlénél: alkati és szervi alkalmasság, 
testmagasság 158 cm. 

2. írásbeli vizsgálatnál: a jelentkező általános mű-
veltségének és a testnevelés körében való jártasságá-
nak igazolása. 

3. Az atlétikai gyakorlatok köréből: 

67. eVFi. 

Első csoport: 
60 méteres síkfutás 10-2 mp 

Második csoport: 
Helyből távolugrás 210 cm 
Magasugrás rohammal 115 cm 

Harmadik csoport: 
Távoldobás 8 cm átmérőjű tömött labdával 30 m-re. 
A felvételi vizsgálatra jelentkezők a második cso-

portból tetszés szerint egy-egy próbát választhatnak, 
az első és harmadik csoport gyakorlatai azonban min-
denkire nézve kötelezők. 

4. A tornagyakorlatok köréből: 

Első próba: 
Mászás kötélen 5 m magasra. 

Második próba: 
Érintőmagas svéd gerendán állásbél, alsó fogással 

kelepfelhúzódás támaszba és érintőmagasságban gyűrű-
hintán nyújtott függésből karhajlítás, emelés lefüggésbe. 

Harmadik próba: 
Svédszekrénynek széltében, 110 cm magasságban ro-

hammal kanyarlati átugrása, vagy rézsútos rohammal 
vetődés egykarra támaszkodva. 

Negyedik próba: 
Talajon vagy szőnyegen: oldalterpeszállásból törzs-

hajlítás hátra hídba, váltogatott lábemelés, alapállás. 
(Kezek segíthetnek.) 

A felvételi vizsgálatokat 1934 szeptember hó első 
felében fogjuk megtartani. A vizsgálatok pontos idejé-
ről a folyamodókat az igazgatóság idejében értesíti. 
A jelentkezők a felvételi vizsgálat eredményéről, úgy-
szintén a felvett hallgatók a beiratkozás idejéről érte-
sítést kapnak. 

Budapest, 1934 március hó. 

Dr. Szukouáthy Imre s. k., 
a Testnevelési Főiskola igazgatója. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Dr. Bemáth István: A IV. nemzeti gyermekhét. — 
Dr. Loczka Alajos: Jellemnevelés és az iskola. — Dr. Dé-
nes Szilárd: Arany János kisújszállási tanítóskodásának 
századik évfordulója. — Móra László: A szomorúság is-
kolái a fővárosban. — Iskolánkívüli népművelés. Berki 
István: Az iskolánkívüli népművelés küzdelme az „egyke" 
ellen. — Gyakorlati pedagógia. Drozdy Gyula: Mondat-
bővítés a megismertetett határozókkal. — Hazai és kül-
földi tanügyi lapokból. A mai kor képírása. — Tudo-
mány, irodalom, művészet. A Természettudományi Köz-
löny ezredik száma. — Külföldi irodalom. — Külföldi 
szemle. — Hírek. — Hivatalos rész. — Pályázatok. — 

Hirdetések. 
M e l l é k l e t : Perlaky Lajos: Az egyke. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LŐKINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda Bpest, Múzeum-körűt 6. 
A kiadásért felelős: CZAKÓ ELEMÉR, 
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67. eVFi. 

KI A D Ó H I V A T A L I K Ö Z L E M É N Y E K 

ELŐFIZETŐINK szíves figyelmét ezúton hívjuk fel 
arra. hogy új előfizetéseket csak naptári évnegyedenkint, 
tehát január 1, április 1. augusztus 1 és november 1 kez-
dettel fogadunk el. Ez nemcsak ügykezelésünk meg-
könnyítését, hanem új előfizetőink pontos kiszolgálhatá-
sát is eredményezi, tehát mindenképen előfizetőink érde-
keit szolgálja. 

Figyelem! Fölösleges és költséges levelezés elkerülése 
szempontjából, tisztelettel kérjük előfizetőinket, hogy az 
előfizetést mindig annak az iskolának a nevében küld-
jék be, amelyik be van jegyezve mint előfizető, vagyis 
ahogy a címszalag szól. Ha az iskola helyett egyes ta-
nítók neveit kapjuk, könnyen fordulhatnak elő tévedé-
sek, sőt a részünkről reklamálások; így, mindenkinek 
saját jól felfogott érdekében, mindig az illetékes iskolát 
kell írni a pénz feladójának. 

Hirdetőinket hangsúlyozottan kérjük, hogy a hirdeté-
sek díját a szöveggel egyúttal adják postára akár posta-
utalványon, Múzeum-körút 6, Gólyavár, akár a Kir. Ma-
gyar Egyetemi Nyomda 37.473 számú csekkszámlájára, 
„Néptanítók Lapja" megjelöléssel. 

P Á L Y Á Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosa® 
szétküldhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

A MISKOLCI izraelita tanítónőképző intézet I. osztá-
lyába az 1934—35. iskolai évre felvételért pályázók sza-
bályszerűen felszerelt kérvényüket május l-ig az intézet-
nél nyújtsák be. A felvétel feltételei: 14—16 éves kor, 
legalább jórendű általános osztályzat, tanítónői pályára 
testi alkalmatosság. Érettségi bizonyítvány alapján kü-
lönbözeti vizsga kötelezettségével felvételért a IV. osz-
tályba lehet folyamodni. Kívánatra bővebb felvilágosítást 
ad és részletes tájékoztatót küld az intézet. (144) 

MAGY község halálozás folytán megüresedett római 
katholikus tanítói állására pályázatot hirdetünk. Java-
dalma 2 értékegységen kívül államsegély. Pályázók leg-
újabb miniszteri rendeletnek megfelelően felszerelt kérvé-
nyüket a hirdetés megjelenésétől számított három hét 
alatt a magyi római katholikus iskolaszékhez címezve, a 
leveleki római katholikus plébánia hivatalhoz küldjék. Ka-
tonai szolgálat igazolandó. (131) 

PUSZTADOBOS (Szabolcs m.) görög katholikus iskola-
széke elhalálozás folytán megüresedett tanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Javadalma: természetbeni lakás és állam-
segély. Pályázati határidő e lap megjelenésétől számított 
21 nap. Kérvények görög katholikus lelkészi hivatalhoz, 
Nyirmada küldendők. (132) 

Legolcsóbb bevásárlási forrás. 
Fizetési kedvezmény A 

E H A L L , f j 
ANDRÁSSYsÚT 15. SZÁM J 

CSODASZÉP 
női ruhaanyagok, 
délutáni és esti ruhákra, kas* 
hana, creppsarragon, gyapjú 
georgette, shottis és taftsely« 
mek és az összes divatanya* 
gok gyönyörű mintákban. 

Tavaszi és nyári 
f é rfisz övetek. 
Mintákat díjmentesen kiil* 
dünk. — Garantált minő* 
ségek. — Szolid árak. — 
Kedvező fizetési feltételek. 

R E F O R M 

R U H Á Z A T I R.FT. 
VI, V I L M O S C S Á S Z Á R = Ü T 5. 

ŰJKÉCSKÉN, a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úr által engedélyezett I. sz. római katholikus óvónői ál-
lásra pályázat hirdettetik. Fizetése helyi javadalomból 
324 pengő, természetbeni lakás, államsegély. Pályázati 
határidő 21 nap. Magyar állampolgárságot, működést iga-
zoló és egyéb okmányok szabályszerűen felszerelt kér-
vénnyel a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter úrhoz címezve, római katholikus egyházközség 
elnökségéhez, Űjkécske küldendők. (137) 

BARAKOVITS J Á N O S 
müorgonaépf tő 
Rákospalota,Pázmány.út 72. 

Ú J O R G O N Á T 
átép í tés t , homlokzati s í p o k a t , 
mindennemű javítást a l eg-
m é r s é k e l t e b b áron vállal. 

BALMAZÚJVÁROS nagyközség iskolaszéke a II. számú 
férfitanítói állásra pályázatot hirdet e lap megjelenésé-
től számított 21 napi határidővel. Javadalom: 1. A köz-
ség pénztárából a mindenkori kezdő tanítói fizetés 50%-a, 
36 q hasábos tűzifa házhoz szállítva (4 értékegységben) 
és a törvényes lakáspénz. 2. Az államtól a fizetéskiegé-
szítő államsegély és családi pótlék. A megválasztott ta-
nító kötelessége: a kijelölt osztály vagy osztályok veze-
tése az állami tanterv szerint. Csak református, okleve-
les tanítók pályázhatnak, kik a református vallástant és 
éneket a saját osztályukban ingyen kötelesek tanítani a 
tiszántúli református egyházkerület tanterve szerint. Vá-
laszbélyeggel és a törvényben előírt okmányokkal felsze-
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reit kérvényeiket a pályázók a községi iskolaszéki elnök 
úrhoz küldjék be. Jelölt van. B-listás és nyugdíjas tan-
erők előnyben részesülnek. (139) 

NAGYCSÁKÁNY—RÁBADOROSZLÓ római katho-
likus egyházközségi tanácsa, mint iskolaszék, az elhalá-
lozás folytán megüresedett nagycsákányi római katho-
likus kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés: 
38 egység és államsegély, kétszobás lakás mellékhelyisé-
gekkel. A válaszbélyeggel ellátott kérvények 1934 május 
10-ig adandók be a plébánia hivatal címére, Nagycsá-
kány, Vas vármegye. (142) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség n e m vállal fe le lősséget . 

VIDÉKI kúria, 25 km Budapesttől, tíz szoba minden 
városi kényelemmel, villanyvilágítással, nagy kerttel, 
esetleg nyolc hold príma földdel, istállókkal, csalédlaká-
sokkal stb., azonnal bérbeadó. 

TANÍTÓNŐ cserélne második lakbérosztályú városból 
közvetlen pestkörnyéki állami iskolához. „Július" jel-
igére. (143) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, l'IANINŐT, HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII, Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak, Mendöinél. 

PESTMEGYEI tanítónők, ki cserélne középiskolás hely-
ről Dobogókő mellé. Jelige: „Magaslati klíma". (134) 

CSERÉLNÉK református vagy római katholikus val-
lású állami tanítóval (-nővel), z4 tanítós állami iskolától 
kisebb állami iskolához is bárhova, ahol vasútállomás 
van. Villanyvilágítás, járda, posta, vasútállomás, orvos 
stb. helvben. Református vallású előnyben. „Tavasz" jel-
igére. (123) 

Olvasóink fievelmébe ajánljuk az 

O P E R A Z O N G O R A T E R M E T , 
hol tanítók ELŐLEG NÉLKÜL a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrendű Z O N G O R Á K A T , P I A N I N Ó K A T . 

B u d a p e s t , VII , Klauzálmtca 3 5 . sz. 

A SÁROSPATAKI református tanítóképző intézet 
I. osztályába felvételért folyamodni május 31-ig lehet. 
Az intézettel kapcsolatos internátusban a teljes ellátás 
(élelmezés, lakás, fűtés, világítás, mosás) díja havi 
40 pengő. A segélyezésre érdemesek részére megállapí-
tott kedvezmények: teljes ellátás havi 32, havi 24 és 
havi 16 pengőért. Részletes felvilágosítással szolgál az 
intézet igazgatósága. (133) 

AZ ÉNEKTANÍTÁSNÁL hasznos segédeszköznek bi-
zonyult Kovács Dezső Népiskolai Dalgyűjteménye. Tar-
talma 86 maradandó becsű népdal harmónium kísérettel. 
Leszállított áron, 3 pengő 50 fillérért kapható — a pénz 
előzetes beküldése esetén — Fischer Lajos könyvkeres-
kedőnél, Sárospatakon. (52) 

TISZAFÖLDVÁRRÓL cserélne állami tanítónő. Jel-
ige „Államival". (135) 

ALFÖLDRŐL, fővonal mentén, tanítónő államitól 
cserélne államihoz, Pest közelébe, hegyes vidékre. Jel-
ige „Felvidéki". (136) 

CSERÉLNÉK a főváros tőszomszédságából (24 fillé-
res villamostól) vidéki városba. Levelet „Államinak" 
jeligére kiadóhivatalba kérek. (138) 

CSERÉLNE nagy uradalmi tanyáról állami (reformá-
tus) tanítópár külön-külön is, lehetőleg hegyes vidékre 
vagy városba. Gyönyörű lakás. „1925 szeptember" jel-
igére kiadóhivatalba. (140) 

CSERÉLEK római katholikus tanerővel uradalmi is-
kolától. Szabad fűtés, világítás, tehén-, borjútartás, egy 
hold földhasználat, közelben járási székhely, vasútállo-
más. Tanítónő vagyok. Állami, községi, többtanerős is-
kolához megyek, hol vasútállomás, katholikus templom 
van. „Minél előbb" jeligére kiadóba. (141) 

CSERÉLNÉK református vagv római katholikus val-
lású állami tanítóval (-nővel), 24 tanítós állami iskolá-
tól kisebb állami iskolához is bárhova, ahol vasútállo-
más van. Villanyvilágítás, járda; posta, vasútállomás, 
orvos stb. helyben. Református vallású előnyben. „Ta-
vasz" jeligére. (123) 

„DALOK az édesanyámról" (12 gyönyör* dal Anyák-
napjára, kótszólamra) még kapható: Szabó Gyula kán-
tornál, Tiszaföldváron. Ára 1 pengő 20 fillér. (58) 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél vá-
sároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmóniumcéget, 
Budapest II, Török-utca 8. (A budai Margit-hídfőtől a 
második utca jobbra.) 

MÉHÉSZETI eszközökről árjegyzék ingyen. Méh, Buda-
pest, Arany Jáno6-u. l/e. 

CSERÉLNÉK városból, egyetemek közeléből, államitól 
kisebb államihoz is. Tanyára, határszélre nem megyek. 
„Református férfi" jeligére kiadóhivatalba. (121) 

ÁLLÁST cserélnék helyettes tanítóval. Kisszállási ura-
dalmi népiskola, Bács megyében, Szeged-bajai műút mel-
lett. Autóbusz-közlekedés. Bővebben tudakozódhat: Hu-
szár Ferenc tanítónál, Kiskundorozsma. (97) 

• CSERÉLNÉK dunántúli pusztáról, államsegélyes ró-
mai katholikus iskolától, szép vidékről, jó mellékesről 
dunántúli községi vagy állami osztálytanítóval. Levele-
ket „Nem csalódik" jeligére a kiadóba. (81) 

Magyarság Néprajza, magyar lelki élet, 
Magyar reménységünk ettől újra éled. 

Hirdetéseket felvesz a 

KIADÓHIVATAL 
Budapest VIII, Múzeum=körút 6. 
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H A Z A I E R E D E T Ű 
szemléltető képek ma alig kaphatók. Az 

EGYETEMI NYOMDA 
az iskolák segítségére siet, midőn lénye* 
gesen leszállított áron bocsátja az iskolák 

rendelkezésére a Balog RudolMéle 

SZEMLÉLTETŐ 
MÜLAPOK 

sorozatát: 

1. Budapest, Halászbástya. — 2. Budapest, 
Vajdahunyad vára. — 3. Rudolf-rakpart. 
— 4. Budapest, a királyi vár. — 5. Buda-
pest, Országház. — 6. Budapest, Kossuth-
mauzoleum belseje. — 7. Budapest, lánc-
hídi oroszlán a Halászbástyával. — 8. Ma-
gyar viselet Pécs mellett. — 9. Mező-
kövesdi kislány. — 10. Öreg matyó kis-
lánnyal. — 11. Búzaszentelés. — 12. Árva 
vára. — 13. A kassai dóm. — 14. Pannon-
halma, apátsági templom belseje. — 15. 
Sopron, Szentháromság-szobor a városház 
tornyával. — 16. Pécs, a székesegyház bel-
seje. — 17. Pécs, a székesegyház. — 18. 
Kosok a Hortobágyon. — 19. Tanya a 
Hortobágyon. — 20. Vihar a Hortobágyon. 
— 21. Hortobágyi ménes. — 22. Szénahor-
dás a Hortobágyon. — 23. Bikák a Hor-
tobágyon. — 24. Birkák a Hortobágyon. — 
25. Vaddisznók a sümegi erdőben. — 26. 
Nyári jászol. — 27. A béka. — 28. Hévízi 
lótuszok. — 29. Aggteleki cseppkőbarlang. 
— 30. Dobsinai jégbarlang. — 31. Vitorlás-
verseny a Balatonon. — 32. Balatonfüred. 
Vitorlások. — 33. II. Rákóczi Ferenc (Má-
nyo.ki festménye az Orsz. M. Szépművé-
szeti Múzeumban. — 34. Noé bárkája 
(Brughel festménye az Orsz M. Szép-
művészeti Múzeumban). — 35. Madonna 
a gyermekkel és szentekkel (Luini fest-
ménye az Orsz. M. Szépművészeti Mú-

zeumban. 

D Í S Z E A Z I S K O L Á N A K , E G Y Í 
BEN P E D A G Ó G I A I ÉRTÉK IS. 

A 35 műlap eddigi 
ára volt 122"30 P. 
A leszállított új á r : 

A rendeléseket a beérkezés sorrendjében 
intézzük el. 

K. M. EGYETEMI NYOMDA 
B UDAPEST VIII, MÚZEUM-KÖRÚT 6. SZÁM 

P 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz* 
térium megbízásából és rendeletére 

az elemi iskolák 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
h i v a t a l o s rendtartási, kezelési és 
számviteli 

nyomtatványait 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

előállítja és szállítja a 

Királyi Magyar 
Egyetemi Nyomda 
illlllllllfillllll!l!llllllllllll 

Budapest F / J I , Múzeum^kövűt 6 

Árjegyzéket kívánatra bérmentve küldünk. 

D Ö R E N H E N R I K ÉS T Á R S A 
iskolabútor-gyára. BpestV I , Dévényi .út 2 0 - 2 2 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása. VasállYányú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Te lefon: 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve. 

A mélyen tisztelt Egyhát 
zakkal van szerencsém kö= 
zölni, hogy a m. kir. Kúria, 
az 1933. P. IV. 2969. 
sz. alatt hozott ítéletével, 
Schaefer Gusztáv, jelenleg 
rákospalotai (Eötvös-u. 9. 
sz.) lakost, az 

O R S Z Á G H 
ÉS T Á R S A 
cég használatától eltiltotta 
és így nevezett Schaefev 
Gusztáv nincsen jogosítva, 
ezen céget tovább haszt 

_!_. 'lir~ nálni vagy ezen cég alatt 
munkát vállalni. 

Az Országh nevet, orgona* és harmóniumkészítő 
céget csupán alulírott vagyok jogosult használni. 
Vállalom új orgonák építését, régiek átépítését, min* 
dennemű javítást, templomi berendezéseket, renová= 
lásokat jutányos árban. Kjviló tlMteUttei 

Rákospalota, ORSZÁGH LÁSZLÓ 
Horthy M i k l ó s i t 28. orgona és harmónium építő. 
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D r . Becker Vendel pápa i kamarás , kir . ka th . taní tóképzőintézet i 
igazgató Szeged, a N é p t a n í t ó k Lap ja és a Népműve lés i T á j é -
koztató 6-ik számában a következőket írja 

A MAGYARSÁG 
NÉPRAJZÁRÓL: 

„ E z a m u n k a e lsősorban a n é p h iva to t t vezéreire, 
a lelkészkedő papokra és taní tókra vár , kiknek egyik 
magasztos f e l a d a t u k lesz a vezetésükre bízot t nép 

I részletes é s p o n t o s néprajzi viszonyai t leírni, hogy 
a magyar n é p r a j z min t t an tá rgy a taní tóképzésbe, 
a papneve lé sbe , a falu és tanya t c b b i vezetőinek 
képzésébe he lyrő l -he lyre a helyi igények szerint le-
gyen be i l lesz the tő . 
Kétségtelen, hogy az a mélységekben rejtőzködő hagyo-
mány és tárgyi hagyaték, amit a M A G Y A R S Á G 
N É P R A J Z A feltár, mérhetetlenül gazdagítja egész 
társadalmunk nemzeti önismeretét és öntudatát. D ú -
sabbá teszi sze l lemi életünk magyarságá t . Rávezet 
arra az ősi a l ap ra , melyen közös nemze t i eszményünk 
magyar f o r m á b a n és magyar sz ínben folytathat ja 
évezredes é l e t é t . Mindeneke lő t t ped ig erősíti a vá -
gyat és a k a r a t o t , hogy magyarok m a r a d j u n k és m a -
gyarabbá l együnk . Nyelvünkön kívül különösen a 
néprajzi örökség alkalmas arra, hogy mint eleven 

A erőtényező, időben és térben egybekapcsolja a magyar-

ság egyetemét.'4 

MAGYARSÁG 
NÉPRAJZA 
4 kötetben, félbőrkötésben, kötetenként kb. 400 
oldalon, többezer illusztrációval jelenik meg. Meg-
rendelhető részletfizetésre is. Ára 80 pengő. Havi 
részlet 4 pengő. Megjelent az L kötet. A II. 
kötet júniusban jelenik meg. 

Varjú kucsmázása. A gyerekek papirtölcsért megkennek 
madárléppel, bele kukoricaszemet tesznek s ezzel fognak varjut. 

(A Magyarság Néprajzából.) 

K. M. EGYETEMI N Y O M D A 
Budapest VIII, Múzeum=körút 6. sz. (Gólyavár) 

N EM T A N Í T H A T 
egyetlen tanító sem kifogástala= 
nul, ha még mindég nélkülözi a 

T A N T E R V 

ÉS U T A S Í T Á S O K A T 
a népiskola számára. (Kiadta a 
m. kir. vallás* és közoktatásügyi 
miniszter 2,495/1932 ein. számú 
rendeletével.) Az ötszázötven= 
két oldal terjedelmű kötetet 
a 60,139/1932 VIII. d. számú V. 
K. M. rendelet alapján közvetlen 
megrendelésre, a pénz előzetes 
beküldése mellett 2 pengő 30 
fillérért bérmentesen szállítja a 

K. M. EGYETEMI N Y O M D A 
BUDAPEST VIII, MÚZEUMsKÖRŰT 6. SZÁM 

Az összes elemi iskolák igazgatói és osztálytanítói 

S Z Í V E S F I G Y E L M É B E ! 
A részletes tananyagbeosztásoknak elrendelt eb 
készítéséhez a Valláss és közoktatásügyi Miniszs 
térium utasítása alapján készült nyomtatványokat 
a j á n l a t o s m á r m o s t b e s z e r e z n i ! 
660. rakt. sz. Népiskolai helyi tanmenet 

külív 6 fillér 
660. „ ,, Népiskolai helyi tanmenet 

belív 6 „ 
643. ,, Koncentrációs részletes he= 

lyi tanmenet külív (I—IV. 
oszt. sz.) 14 „ 

643. „ „ Koncentrációs részletes he* 
lyi tanmenet belív (I—IV. 
oszt. sz.) 14 „ 

644. ,, •» Koncentrációs részletes he* 
lyi tanmenet külív (V—VI. 
oszt. sz.) 14 „ 

644. 99 99 Koncentrációs részletes he* 
lyi tanmenet belív (V—VI. 
oszt. sz.) 14 „ 

A 660. r . számú nyomta tványbó l tantárgyankint 1 kü l - és 2 bel-
ív szükséges, míg a 643., illetve a 644. r . számú nyomta tvány* 
ból osz tá lyonk in t 1 kü l - és 5 belív. Ez u tóbb i ak egyl efűzve is 

k a p h a t ó k , füze tenként 1 — pengőé r t . 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
K I A D Ó H I V A T A L A 

Budapest VIII, Múzeumskörút 6. sz. (Gólyavár) 
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K. M Egyetemi Nyomda 
Tanszerosztálya 

Budapest VIII , Múzeum-körűt 6, 
Gólyavár 
• 

A legelőnyösebb fizetési feltéte* 
lek mellett szállít a legjobb mu 
nőségben 

taneszközt, 
szem léltetőeszközt, 
fali szemléltetőképet, 
térképet, 
földgömböt, írószert 

és bármilyen iskolai felszerelést. 
Kívánatra árajánlattal készséggel 
szolgál a 

K. M. Egyetemi Nyomda 

Iskolai műkedvelő színpadok 
ünnepi előadásaira 

kiválóan alkalmas 

Ferdinandyné Lengye l A n g é l a : 

NAGYPÉNTEK 
című most megjelent verses színjátéka. 
A megváltás nagy misztériumát, az ems 
beriség múltjának legnagyobb fordulás 
tát eleveníti meg gyönyörű versekben. 
Színpadi előadása nem kíván semmi 
nagyobbarányú berendezkedést. A legs 

becsesebb 

A J Á N D É K K Ö N Y V ! 

Bolti ára portómentes szállítással 3 P. 

Megrendelhető a 

K. M. E G Y E T E M I N Y O M D A 
K I A D Ó H I V A T A L Á B A N 
BUDAPEST VIII, MÚZEUM-KORÚT 6 

A TANÍTÓ HIVATÁSÁNAK 
LEGFONTOSABB 

segédeszköze a 

NÉPISKOLAI 
EGYSÉGES 
V E Z É R K Ö N Y V 

20 pengőt kitevő vételárnál, csekély 
havi 2 pengős részletfizetésre is be* 
szerezhető. 

S A J Á T M U N K Á J Á T K Ö N N Y Í T I M E G , 

ha beszerzi e csekély rész* 
letfizetésre, a tanító és a 
tanítónő. 

A sorozat eddig megjelent kötetei: 

1. Molnár Oszkár: A tanítási mód- P 
szer történeti fejlődése. Quint Jó-
zsef előszavával 3-— 

2. Fodor Ferenc: A magyar elemi 
népiskolai földrajzi oktatás 4 — 

3. Quint—Stelly—Stolmár: A termé-
szeti és gazdasági ismeretek ta-
nítása a III—IV. oszt 6-40 

4. Quint—Drozdy: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok az I. osztályban.. 9-20 

5. Háros—Körösi: A magyar fogal-
mazás vezérkönyve 440 

7. Berwaldszky—Tscheik: A rajzok-
tatás vezérkönyve, Drozdy Gyula 
előszavával 16-— 

8. Drozdy Gyula: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a III. osztályban 10 — 

9. Drozdy Gyula: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a IV. osztályban 8-— 

10. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a II. oszt. 3-20 

11. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a III. oszt. 4-50 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA KIADÓHIVATALA 
B U D A P E S T VIII , M Ü Z E U M Í K Ö R Ú T 6. S Z Á M ( G Ó L Y A V Á R ) 
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A magyar nép nevelőinek 
legmesszebbmenő érdeklődésére tart számot: 

SZEKFÜ GYULA: HÁROM NEMZEDÉK 
ÉS AMI UTÁNA KÖVETKEZIK 
című most megjelent műve. 

Ez a könyv tudományos visszapillantás az utolsó száz esz* 
tendő történetére. A már két kiadásban teljesen elfogyott 
„Három nemzedék" teljes szövege mellett a szerző egy 
újonnan megírott részben a Trianon óta élő magyarságnak 
szellemi irányait rajzolja meg és ezzel a mai napig meg* 
hosszabbítva a magyarság életsorsának leírását, a szellem-
tudományi történetírás magaslatáról világít napjaink prob; 
lémáiba. 

A „Magyar Könyvbarátok" illetménykötetként kapják ezt és még három 
nagyon értékes művet évi 20 pengő előfizetés fejében, ami negyedévenként 
5 pengős részletekben fizethető. 

A ,,Magyar Könyvbarátok"=ról részletes tájékoztatót ingyen küld a 

K/M. EGYETEMI N Y O M D A , B U D A P E S T VIII, M Ú Z E U M Í K Ö R Ú T 6 

Bolti ára egész» 
vászonkötésben 
10— PENGŐ. 

M A G Y A R K Ö N Y V N A P 1934 J Ü N I U S H Ó 4 - 5 - 6 

A Királyi Magyar Egyetemi nyomda az idei könyvnapot a magyar könyv* 
kultúra magasztos ünnepévé avatja könyvnapi kiadványával: 

DALLOS HANNA: »MIATYÁNK« 
című díszművével. A neves grafikus*művész 10 gyönyörű fametszettel illusztrálja 
az emberiségnek minden időkben legnagyobb erősségét: a »Miatyánk . . .« hals 
hatatlan igéit. A művészi fametszetek mindenkihez szóló nemes egyszerűség* 
gel hitet, örömet, vigasztalást sugároznak magukból a »Miatyánk . . .« egy=egy 
mondatának megjelenítésével. Az idézett szövegek és az egyszerűségükben is 
drámai lüktetésű képek együtt mélységes hit hosszan zengő húrjait szólal* 
tatják meg a szemlélő lelkében. 

E r z a mű nemcsak lélekemelő tartozéka minden hívő ember otthonának, 
hanem az egyes műlapok különskülön berámázva, mint művészi képek, nemes 
díszei az iskolák falainak. Elsősorban érdeke a nép nevelőjének, hogy ezt a 
könyvet megszerezze, mert a »Miatyánk«*nak e művészi képekbe és betűkbe 
rögzített kiadásával töretlen hitet, vigasztalást és a jobb jövőbe vetett bizal*. 
mat hint el az ifjúság lelkébe. 
Mindenki, aki megszerezni óhajtja, mielőbb küldje be megrendelését, mert 
csak korlátolt példányszám áll rendelkezésünkre. Az albumalakú díszmunka 
méltó borítólappal, a pénz előzetes beküldése mellett, portómentes szállítással 
könyvnapi áron 2 pengő. 

Megrendelhető a 

KIR. M A G Y . E G Y E T E M I N Y O M D A K Ö N Y V E S B O L T J Á B A N 
BUDAPEST IV, KOSSUTH LAJOS*UTCA 18. SZÁM. 
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SZLEZÁK LÁSZLÓ harang, es 
ÉRCÖNTÖDE 

Harang> 
(elszerelés 

magyar« 
ország 
aranyi 
koszorús 
Mestere 

Harangláb: 
gyár 

AtiilV BOMlMt na. wasfiéoí jusíítiíjeáíí émoRos HE»CE«TK hrixkp.7, rósökt AP/VT; Ltatatt wsm FESE.VC räpaLiMwraw  f!.SIPÖC2 JENŐ POUSAAHESTt* Mästest Jdtii HEOVUR1 WHi®*̂ ,  «DUK LAJOS CGYHÄZKäiStW rUÍAJ"-
«SOlfEsr «cKcs-r fwHos  .«earats jsscoceóu K ÉSI&W 15»*% Wcrracíẑ ĵ. ««OESse » S ^ 

BUDAPEST 
VI, Frangepán 

utca 77. 
Telefon: 

91.3.53 

(BudapesUbelvárosi föplébánia=templom részére készített 2400 kg=os 
,,Polgármester=harang>(, melyet 1928 november 25=én szentelt fel 

dr. Serédi Jusztinián bíbornok hercegprímás úr.) 

A budapesti Bazilika 7945 kg-os új harangja gyáramban készült. 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, az 1921. és 1923. 
évi vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézmű* 
ipari tárlaton kormánydíszoklevéllel, az 1927. és 1928. évi budapesti, 
székesfehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon nigy arany» 
éremmel, az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — 

Számos egyházi elismerőlevél l 
Költségvetéssel díjmentesen szolgál 1 Előnyös fizetési feltételek 

TANÍTÓK, TANÁROK, 
NYUGDÍJASOK FIGYELMÉBE! 
BALATONUDVATt 1 községben, Balaton-
füred közelében, közvetlenül a Balaton 
partján, a fürdőkabinoktól két percnyi 
járásra, olcsó családi ház vagy villa épí-
tésére alkalmas telkek eladók. •— Kitűnő 
ivóvíz, déli fekvés! Olcsó építkezési lehe-
tőség. — Közvetítő kizárva. — A vásá-
rolni szándékozók közvetlenül a falusi 
gazdákkal tárgyalnak. — Levélbeli meg-
keresésekre Siskey Imre református lel-
kész válaszol. (130.) 

Magyarság Néprajza ősi kincset kutat, 
Magyarabb magyarnak készíti az utat. 

Rieger Ottó orgonagyár 
Budapest X, Sziglige&utca 29. 
(Rákosfalva.1 Telefonszám: 96—3—45. 

Új orgonákat, 
homlokzatsípok, készítését, min* 
dennemü orgonajavításokat mér-
sékelt áron, szakszerűen elvállal. 

Könyvek, folyóiratok legjobb beszerzési forrássá az 
EGYETEMI KONYVESBOLT 

IV, Kossuth Lajossu. IS. 

Nemcsak az ifjúságé, hanem a lélekben ifjú felnőtteké a 
K Ö N Y V B A R Á T O K KIS K Ö N Y V E I 

Eddig megjelent köte tek : 
Velősy Elek: Miska Szentgyörgyi Sándor: Vihar Buda felett 
Tamás István: Szabadkai diákok Tamás István: Szegedi pedellus 
Hankó Béla: Vizén és vízparton Szondy György: Testvérke Naplója 

Április közepén jelenik meg: Lambrecht Kálmán: Herman Ottó élete. 

H A N K Ó BÉLA DR.: V I Z É N ÉS V Í Z P A R T O N 
DébAlbánia ősmocsarainak káprázatos pompája, gazdag madárélete, primitív halászata, 
a pákászcsaládok boldog, független élete megkapó képekben elevenedik meg előttünk. 
Olyan életviszonyokat ismerünk meg, mint aminők nem is olyan régen még a mi A b 
földünkön is uralkodtak, amikor a ringó kalászok helyén még mocsaras, erdős berkek 
terültek el. Megismerkedünk a Balaton fenséges és zordon életével, félelmes viharaival, 
a Balaton keletkezésével, történetével, a híres jegeshalászattal, sz ott fészkelő madarak 

családi életével, — egy vadruca^család bájos idilljével. 

MAGYAR KÖNYVBARÁTOK BUDAPEST 
EGYETEMI KÖNYVESBOLT, IV, KOSSUTH LAJOS-UTCA 18. SZ. 
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k ö " z . m ä t e a g ) < > b b O R G O N A - H A R M Ó N I U M O K 
ház- , d a l á r d á k . , isko lák- és különösen t e m p l o m o k n a k . 

Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmónium»raktár 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margitshídfötől a második utca jobbra. 

Fizetéskedvezmény. Sürgönyeim : „Harmonhörl". Telefonszám: 51-6-52. 

C r e p - f f l a m i s o l 
tiszta gyapjú, tavaszi női ruha és 
kompié s z ö v e t ú j d o n s á g divatszis 
nekben. Kizárólag cégem részére _ 
készült 3*50 P 

D i v a t k o c k á s 
tiszta gyapjú szövetek 3 * 5 0 P . t ö l 

T a v a s z i k a b á t -
és kosztümszövet újdonság 140/145 
széles 7* I : 

T a v a s z i s p o r t ö l t ö n y -
és fiúruhaszövetek 6 * 5 0 P > t ő l 

B u r b e r r y , 
tavasziTrenchscoat és raglánszövetek J 2 * P 

S h e t l a n d , H o m e s p u n 
és doubl felöltőszövetek I 8 * 5 0 P 

Állandó friss választék a legdivatosabb 
női és f é r f i szövetekből. Külön-
leges f é r f i öltöny vásznak 

JCo-vácówícs ( ^ í í £ e f t f e d 
IV, Petőfi Sándov'utca 3. 

A m. t . Tanítótestület tagjainak hathavi folyószámla hitel. 

SENKI SEM NÉLKÜLÖZHETI  

Dr. RÜBLEIN RICHARD 
ny. min. tanácsos, számv. főigazgatónak 

A N Y U G D Í J N O V E L L A 
ÉS E G Y É B N Y U G D Í J J O G S Z A B Á L Y O K 

c ímű m u n k á j á t . Ez a m ű i smertét i az 
1934. évi I. t . -c ikket , annak indokolását és 
végrehaj tás i rendeletei t , m e l y e k h e z szerző 
bőséges m a g y a r á z a t o k a t és jegyzeteket 
fűz; t a r ta lma zza továbbá a legutóbbi há-
rom évben l é tre jö t t s a n y u g d í j a s o k a t kö-
zelről érdek lő összes e g y é b — érvényes — 
j o g s z a b á l y o k a t , a n y u g e l l á t á s i kérdések-
ben k i fe j lődöt t l egújabb — közigazgatás i , 
i l l e tve bírói — j o g g y a k o r l a t o t k i fe jező 
miniszter i m a g y a r á z ó rendeleteket , mi-
nisztertanács i határozatokat , közigazga-
tási b írósági í t é l e teket é s e lv i határozato-
kat, a n y u g d í j c s ö k k e n t é s e k r e vonatkozó 
rendelkezéseket és tudniva lókat , kiszámí-
tási pé ldákat , táb lázatokat és 7C0 ve-
zérszóból k i indu ló b e t ű r e n d e s mutatót . 

ÁRA K A P H A T Ó S Z E R Z Ő N É L 
15 P BUDAPEST II, CSALOGÁNYA. 50. 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
L U K Á C S B Ú T O R Á R U H Á Z 

Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek. 
Budapest VII, Dohány-utca 30. Telefon : 4 1 - 9 - 0 4 . 

L E L T Á R I K I Á R U S Í T Á S ! 

KIS ÉS N A G Y M A D A R A K , 
emlősök, iskolák szertárainak felszerelésére 40°/Osos 

engedmény. Kaphatók : 
SZIKLAíSZILÁGYI, BPEST VII, DAMJAN1CH=U, 25/b 

Harmóniumot , zongorát , hangszert 
ne vásároljon, amíg nem látta árjegy:ékemet. 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

REMÉNYINÉL S ä Ä Y i J S ; 
A Zeneművészeti Főiskola szállítója. 

K é r j e l egú jabb 3 2 . s z . Árjegyzékemet . 

20.529. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeum^körút 6. (F : Czakó Elemér.) 
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E S Á R G A L A P O K O N időhöz nem kötötten, 
országos érdekű és időszerű kérdésekhez való ismeretanyagot közlünk népművelési előadók 
számára. Ez ismeretanyagot az előadó a helyi viszonyoknak megfelelően s a hallgatóság 
műveltségi színvonalához mérten dolgozza át és szabad előadás formájában közölje (adja elő). 

• ínmniiuiiintMW • I l i m i • 

M i 

A Z E G Y K E . 
í r t a : P E R L A K Y L A J O S . 

aki soha n e m r emege t t a h a l á l 
a g y e r m e k m e g m a r a d á s á é r t , aki 

Likőr R ó m a f é n y ű z ő a s szonya i e g y m á s s a l ve-
té lkedtek csil logó ékszereikkel és megkérdez ték 
K o r n é l i á t , a Gracchusok a n y j á t , h o g y neki 
mi lyen ékszerei v a n n a k , a h í r e s r ó m a i n a g y -
asszony r á m u t a t o t t g y ö n y ö r ű n é g y f i á r a , mond-
v á n : í m e — az ékszere im! 

V a l ó b a n a g y e r m e k e k a csillogó g y é m á n t o k , 
az igazi ékszerek, a m i k az a n y á t m i n d e n g y ö n g y -
sorná l szebben díszí t ik . 

A g y e r m e k az I s t ennek f ö l d ö n j á r ó t a b e r n á k u -
luma , a v i r á g o k v i r á g a , az ő moso lya az u tolsó 
f é n y s u g á r , a m i az elveszett p a r a d i c s o m b ó l meg-
m a r a d t . 

G y ö n y ö r ű e n m o n d j a G á r d o n y i : „Akinek n y a -
k á t m é g sose ölelte á t kisgyermelci kéz, ak inek 
soha n e m m o n d o t t a g y e r m e k i a j k : „ A p á m ! . . . 
a n y á m ! " . . . , 
á r n y é k á b a n 
soha n e m boru l t lélekben I s t en elé há lából — az 
i lyen ember tö redéket k a p o t t az érzések v i l ágá-
ból, fö ld i élete a k á r m i l y e n l u x u s v o n a t o n h a l a d t 
is, söté t a l a g ú t b a n ha lad t . " 

Nem, beszólni, de s í r n i lehetne akkor , a m i k o r 
azt l á t j a az ember , h o g y m a n a p s á g o lyanok , 
ak ik egy ócska lomot n e m h a j í t a n á n a k a sze-
métbe , e ldobják az élet l eg tündé r ibb a j á n d é k á t : 
a g y e r m e k e t . V a n n a k a n y á k , akik m i n d e n év-
ben le tördelnek egy-egy v i r á g o s g a l l y a t az élet 
f á j á r ó l , a k i k összekötözik a t e r e m t ő I s t e n ke-
zeit, amel lyel be a k a r j a népes í ten i a n g y a l o k k a l 
a földet , v a n n a k a n y á k , akik ö lükből koporsó t 
f a r a g n a k , . . . i t t j á r n a k közö t tünk se lyemben, 
bá r sonyban , bék lyó t l an kezekkel gyi lkosok, aki-
ket m indenk i t isztel és megsüvegel , csak egy-
va lak i nem, — a m i n d e n t t u d ó és m i n d e n t l á t ó 
I s t e n ! 

V a l a m i k o r E g y i p t o m b a n a ha lá l öldöklő an-
gya la az első szülöt teket megölte , a többieket 
élve h a g y t a , — m a f o r d í t v a v a n : az „egyke" 
feke teszemű a n g y a l a az elsőnek megkegyel-
mez, a többi t megöl i . S z ö r n y ű h á b o r ú pusz t í t 
közöt tünk, a m i anná l borza lmasabb , m e r t a sa-
j á t v é r ü n k ellen v í v j u k . A t emetők l á t h a t ó ke-
resz t je in k í v ü l v a n még egy l á t h a t a t l a n t emető 
is, amelyben ott so rakoznak azoknak a f e j f á i , 
ak iknek a szülők a k a r a t á b ó l n e m volt szabad 
megszüle tn iük. 

M a g y a r o r s z á g o n is n a g y - n a g y ez a temető . 

N e m h i á b a á l l unk mi m a g y a r o k népszapo rodás 
tek in te tében a 14 e u r ó p a i á l l a m közöt t — a tize-
dik helyen. V a n n a k v á r m e g y é i n k , a m e l y b e n a 
l akosság 50 év a la t t néni szaporodot t . A D u n á n -
tú l déli részén s z á m t a l a n ezer lakosú f a l u v a n , 
amelyben csak 40—50 gyerek akad , sőt v a n 
B a r a n y á b a n o l y a n 600 lakosú község, a m e l y b e n 
4—5 gye rek szület ik évente. A Tiszaszögben, 
Hevesben is s i r a l m a s képet n y ú j t a n a k a f a l v a k , 
amelyek g y e r m e k e k né lkü l va ló ságos t eme-
tők . . . Az u t c á k k iha l t ak , ahol eddig k é t t a n í t ó s 
iskola volt, m o s t az egy ik t an í tó t el kell bocsá-
tani , sőt, h a a dolgok tovább í gy h a l a d n a k , húsz 
esztendő m ú l v a az az egy is sok lesz és bezár-
h a t j á k az iskolát . 

Ezekben a f a l v a k b a n a h a r a n g a Bib l ia sza-
v á t k o n g a t j a : „Minek ápo ln i az o lyan f á t , a m e l y 
g y ü m ö l c s ö t n e m t e r e m ? " . . . D e a süke tek n e m 
ha l l j ák . 

• 
Az „egyke"-kérdésének t a n u l m á n y o z á s á n á l ku -

t a s suk mindeneke lő t t az okokat , m i é r t szaporod-
tak el az ü re s bölcsők, m i é r t i r t óznak egyné l 
több g y e r m e k n e k életet adn i a m a g y a r a n y á k ? 

Diva tos m a elsőnek a r r a h iva tkozni , hogy az 
egykerendszernek n a g y szociál is a l apoka : a nyo-
mor. Ma, m i k o r ezer és ezer csa lád él lassú ha l -
dok lásban , a megélhe tés i szonyú nehézségei kö-
zepette kézenfekvőnek látszik az az é rve lés : 
azér t hozzunk a v i l á g r a gyereket , hogy éhezzen? 
h o g y n y o m o r r a szülessen? . . . h o g y a szeme al ig-
h o g y k iny í l ik a v i l ág fényességére , — megte l -
jen könnyel? Lá t szó lag ebben az é rve lésben 
m e g v a n a m a g a s a b b erkölcsi m o t í v u m , de h o g y 
a v a l ó s á g b a n ez az érvelés c sak lepel , a m e l y 
m ö g ö t t az önzés k í g y ó j a t eke reg , az t az élet 
e léggé b i z o n y í t j a . M e r t h a a n y o m o r az „egyke" 
alapoka: hogyan van az, hogy éppen a gazda-
gabb, a módosabb ember portáján van egy 
gyerek — a szegény béreseknél, a vasúti bakte-
reknél pedig még ma is négy meg öt gyerek? 

Az egyke n e m a legszegényebb osz tá ly vétke , 
h a n e m a vagyonosabbaké , kü lönösen f a l u n . 
A l egszegényebb osz tá ly t m é g m a is g y e r m e k -
bőség je l lemzi (ezért nevez ik a szegény csalá-
d o k a t , , p ro l e t á rgyá r " -nak ) — az e g y k e v i s z o n t 
a g a z d a g o k n á l d iva t , aho l az a p a a föld, a z 
üzlet , a v a g y o n mia t t , az a n y a a c i f r á l k o d á s 
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és n a g y v i l á g i é let m i a t t k e r ü l i a g y e r m e k -
á ldás t . 

Sokka l i nkább e l f o g a d h a t ó g a z d a s á g i oka az 
egykének : a földéhség, a b i r tok tú l ságos szere-
te te , a g a z d a g s á g g y a r a p í t á s á n a k v á g y a , a bi r -
tok szé t fo rgácso lásá tó l való fé le lem. H a f a l u n 
é rdeklődik az egyke oka fe lő l az ember , húsz 
eset közül 19-ben azt a vá lasz t k a p j a : „Nem 
a k a r j u k , h o g y a f u n d u s m e g o s z o l j o n " . . . 

T é n y az, h o g y a t á r s a d a l m i és gazdaság i 
a lábbszál lás tó l va ló r e t t egés és vagyonosodás i 
ve r seny f a l u n m é g erősebb, m i n t a vá rosban . 
Senkise a k a r j a , h o g y gyereke n á l á n á l szegé-
n y e b b legyen, a g a z d a g o d á s t a n é p kevés csa-
láddal véli elérhetőnek. Ezért ami a grófoknál 
a majoresco, az a parasztembernél az egyke. 
A f a l u s i ember fé l at tól , h o g y a f ö l d j e sok gye-
rek esetén f o s z l á n y o k b a tépődik , e laprózódik , 
egykerendszer mel le t t v iszont egyben m a r a d a 
föld, neVn oszlik a f u n d u s . Ezé r t is lehet szám-
t a l a n f a l u b a n lá tn i , h o g y a g a z d a g egyke-f iú 
egyke- leány t vesz el, hogy m é g g a z d a g a b b a k 
legyenek. 

H o g y az „egyke" m e n n y i r e ö s sze függ a föld-
kérdéssel , azt az b i z o n y í t j a leg jobban , h o g y sze-
g é n y csa ládoknál , aho l ezek a fö ldszempontok 
n e m szerepelnek, o t t m a is t öbb g y e r e k van . 
B á n y a v i d é k e n , a g y á r kö rnyékén , a szegény 
zse l lé rember h á z a t á j á n m é g m a is d iva t a 
„többke". 

P e d i g h a mélyebben nézünk bele a dolgokba, 
r á fogunk jönni , h o g y téves a f a l u s i embe r a m a 
f e l fogása , h o g y az egykéve l v a g y o n á t g y a r a -
p í t j a . 

El tek in tve , h o g y a b i r tok e l fo rgácso lása ellen 
az örökösödés i t ö r v é n y módos í t á sáva l k ö n n y ű 
v o l n a védekezni, e l tekintve, h o g y az egykés csa-
ládok p o l i t i k á j a mel le t t a v a g y o n m á r a h a r m a -
dik generác ióná l idegen kézre ju t , az egykés 
csa ládok e l fe le j t ik , hogy a gyerekből rövidesen 
keresőképes m u n k a e r ő lesz, aki pó to l j a a nap-
számost . H i sz t e g y ü k kezünke t a s z í v ü n k r e : 
mibe k e r ü l f a l u n egy gye rek? Aki ebédre zsíros-
kenye re t kap , az a p j a e lhordot t r u h á j á t viseli, 
aho l ke t té tör ik a pa lavesszőt az i sko lában? De 
h a eleinte v a l a m i kis k iadás több le te t is jelent, 
m á r 7—8 éves k o r á b a n h o z z á j á r u l m u n k á j á v a l 
a csa lád g y a r a p o d á s á h o z . Ezzel szemben egykés 
c sa l ádokná l a r endsze r első köve tkezménye: 
a munkáskéz hiánya., A kevés családtaggal 
b í ró n a g y o b b f ö l d ű gazda e g y á l t a l á b a n n e m ké-
pes a sok m u n k á t je lentő f ö l d j é t m e g m ű v e l n i . 
M u n k á s o k r a szorul , ak ik s o h a s e m o lyan m u n k a -
erők, m i n t a csa lád tagok , akik a m a g u k é b a n 
dolgoznak. 

A tényleges helyzet az, h o g y a n n a k a kör-
nyéknek népe vagyonosodik , ahol a szülők 
ö römmel nevelnek sok gye rmeke t , h o g y legyen 
a m u n k á b a n seg í t ségükre , gondv i se lő jük öreg-
ségükre . A több gye rek t ehá t egyenesen gazda-
ság i é rdeke a népnek, ér thető , h o g y számta lan 
ui-adalom csak o lyan m u n k a e r ő k e t a lka lmaz, 

ahol n a g y s z á m ú a család. E g y é b k é n t a k i jó 
gazda , aki szo rga lmas és t akarékos , az h á r o m -
n é g y család mel le t t sem f o g g a z d a s á g i l a g a lább-
szállni, gyereke inek ped ig egyenesen érdeke, 
h o g y ne k a p j o n m i n d e n t készben, n e r e p ü l j ö n 
s z á j á b a felszeletelve a sü l t ga l amb , h a n e m a sa-
j á t szorga lma, önere jének k i fe j t é se á r á n jusson 
előbbre az életben. 

L á s s u k e z e k u t á n az „egyke" mélyebben f ekvő 
lé lek tan i ós e rkölcs i okai t . 

A lé lektani okok közöt t ké t ség te lenü l r a n g e í s ő : 
az önzés, a kényelemszeretet. A mai ember az 
élvezetet e l f o g a d j a , de az élvezet gyümölcsé t , 
a m i t I s t e n keze n y ú j t , n e m a k a r j a e l fogadni . 
M a n a p s á g a fe leségek n e m a n y á k a k a r n a k lenni , 
h a n e m bál- és szépségk i rá lynők , ezér t t a l á lha tók 
e g y r e r i t k á b b a n a r i n g ó bölcsőnél. A m a i nőben 
m e g g y ö n g ü l t az a n y a i ösztön, sok he lyü t t , hogv 
m e g t a r t h a s s á k a r c u k üdeségét , a f i a t a l s á g zo-
m á n c á t , a l e á n y k o r i t á r s a d a l o m örömei t , ke rü l ik 
az a n y a s á g o t . 

Mi lyen m á s k é p vol t ez a rég i jó időkben! 
Évez redeken a n ő n e k az a n y a s á g a d t a meg 

a k i r á l y n ő i koroná t , a k i n e k n e m volt gye rmeke , 
az t m á s o d r a n g ú n ő n e k tek in te t ték , az a n y a s á g 
vol t az ő is teni o ldala — ezzel szemben m a fáz-
n a k az a n y a i mél tóság tó l , a m e l y élvezeteiket 
m e g z a v a r h a t n á . 

M é g a m i fiatal k o r u n k b a n is az a n y a m i n t 
legszebb ke lengyé t hoz ta a h á z a s s á g b a az önfel-
áldozást , élete c s u p a v i r r a s z t á s vol t a bölcső 
fe le t t — a m a k é n y e l m e s a s s z o n y a n e m a k a r 
ha l l an i a bölcsőről , a m e l y a r r a kénysze r í t he tné 
a szülőt , h o g y hosszú é v e k r e a l e m o n d á s szi-
g o r ú szex-zetébe l ép j en . 

A r é g i a s szony m i n t a n y a vol t az ideál, a r é g i 
n ő k n e k n e m az vol t az egyet len g o n d o l a t j u k , 
h o g y a f o r m á j u k b ó l k i ne m e n j e n e k , h a n e m , 
h o g y á ldozatos h i t v e s e k legyenek, ak ik n e m a 
t ü k ö r előtt, h a n e m a r o k k a mellett , a k o n y h a 
és a t e m p l o m között é l ték le életüket . 

P e d i g h a v a l a m i k o r , ú g y n a p j a i n k b a n , ami -
dőn a r a n y k o r á t éli a bűn , vo lna szüksége a nem-
zetnek g ló r i á s a n y á k r a , imádkozó M á r i á k r a , 
k ö n n y e z ő M ó n i k á k r a . O l y a n a s szonyokra , ak ik 
t u d j á k , h o g y a h á z a s s á g b a n a legszentebb és 
l egerősebb k a p o c s a gye rmek , a k i k t u d j á k , hogy 
a s ze re lmük a b b a n a „ha t a lmas h a r m a d i k " - b a n 
t e l j e sed ik ki . é p p e n azé r t n e m fé lnek az á ldozat -
tól, m e r t m e g t a n u l t á k , h o g y m i n d e n m u n k a 
könnyebb , h a m á s o k é r t végezzük, m i n d e n élet 
több, nagyobb , szebb, ember ibb , ha n e m csak ön-
m a g á é r t való. 

A második e rkölcs i ok, a m i az egykéhez ve-
zet: a f é n y ű z é s i h a j l a m ki terebélyesedése , a f a lu 
m e g n ö v e k e d e t t é le t igénye. V á r o s b a n l u x u s n a k , 
f a l u n c i f r á l k o d á s n a k h í v j á k . T é n y az, h o g y a 
k ö z é p k o r b a n az asszony nem k a p h a t o t t szebb 
a j á n d é k o t , m i n t r o k k á t és v a r r ó t ű t , m é g a s í r -
k ö v é r e i s ollót vés tek j e lkép g y a n á n t . A m a i 
a s szonyok é lnek -ha lnak a d r á g a se lymekér t , de 
n e m a k a r n a k f á r a d n i az á r u k é r t , n e m szere t ik 
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a kötőtűt, de annál inkább a divatlapot. A mai 
egy kés család anyái nem anyák akarnak lenni, 
hanem luxnsnők, kétlábon mozgó ruhafogasok, 
amikre mindig újabb és újabb toilettet kell ag-
gatíii. „Tükörbolondok"..., „táncbolondok"..., 
„ruhabolondok"..., csak egynek nem bolondjai 
— a gyermeknek!! így van ez a városon, de így 
\ a n ez falun is. Még falusi asszonyok is úgy 
feldíszítik magukat, mint az öregoltárt. Adóra 
nincs pénz, de selyemre kell lenni pénznek. A fia-
talabb menyecskék közül a szegényebbek is pá-
váskodnak, van tarka selyemviganójuk, sárga 
cipőjük, keresztelőkor, lakodalmakon, temetés-
kor nagy a pompa, s több a pogányság, mint a 
kereszténység. A szegény embert kiszólják, ha 
a koporsó körül nem ég háromsor gyer-
tya, ha nincs nehézselyemből a szemfedő, isme-
rek vidékeket, ahol az asszony máskép el se 
megy avatásra, mint hintón. Ez a túlfeszített 
fitogtatás, a családok hiúsági versenye, a több-
nek látszani akarás oka az egykének, mert mind-
erre nem tell-enék, ha sok volna a ház körül a 
gyerek. 

A harmadik ok: a nép 'egész erkölcsi felfogá-
sának süllyedése az Istenáldás kérdésében. Nem-
csak abban a tekintetben változott meg a falusi 
világ képe, hogy az apák korcsmáznak, az anyák 
cifráikodnak, hogy nő az iszákosság és csökken 
a vallásosság, hanem gyökerében megromlott a 
közszellem a családi erkölcs kérdésében. A gyer-
meket eddig a nép Isten ajándékának tartotta, 
ma ebben a tekintetben is elferdült a gondol-
kodás. A menyecskét éppen a falu vénei, a jó 
„öregszülék", a férf i anyja biztatja legjobban 
a gyerektől való tartózkodásra! Ök beszélik tele 
a fiatalok fejét, hogy ráérnek a gyerekre és elég 
belőle egy is. Ismertem egy fiatalházast, aki, 
mikor átlépte esküvőkor a felesége anyjának 
küszöbét, ezzel a tanáccsal fogadták: „Aztán 
gyerek, megmondom, legalább három-négy évig 
csúffá ne tedd a lányomat!" Nem csoda, hogy 
fiatal, 17—18 éves házasok ilyen beszédekre félve 
teljesítik az Istentől rendelt parancsot. Az bizo-
nyos, hogy a malomkövet, amiről a Biblia be-
szél, mint rendjelet ott fogják hordani egyszer 
a nyakukban azok, akik ilyen lélekrontó taná-
csokkal igazítják félre fiatalházasok útját . 

Másutt a csipkedéstől, a szomszédok lenézésé-
től való félelem tar t ja vissza a „többkétől" a há-
zasokat. Ott, ahol az egyke lábra kapott, akinek 
több gyermeke van, kigúnyolják, akinek csak 
egy van: okosnak, felvilágosodottnak tartják. 
Pedig helyesen válaszolt Napoleon, a nagy ka-
tonacsászár, arra a kérdésre, kit tart kora leg-
különb asszonyának? — „Azt, akinek legtöbb a 
gyereke." 

Éppen így a nép erkölcsi süllyedése nyilat-
kozik meg a „kenőasszonyokkal" szemben, akik-
nek a nép pár t já t fogja, őket fel nem jelenti, 
ellenük nem tanúskodik. Közismert dolog, hogy 
majdnem minden községnek megvan a maga 
vénasszonya, akiről mindenki tudja, maguk a 

csendőrök is, hogy angyalcsinálással foglalkozik. 
És a hajukszála sem görbül meg miatta. A bün-
tetőtörvénykönyvnek fokozottabban kelleme gon-
doskodni, hogy ez az égbekiáltó bűn elvegye 
büntetését, a falu lelkipásztorainak pedig azt 
ajánlanám, hogy a templomban éppen a sok-
gyerekes anyákat ültessék az első padsorokba, 
így becsülvén meg azokat, akik Isten gondolatá-
nak hordozói és megvalósítói itt a földön . . . 

# 

Mert az egyke bűn, az egyke veszedelem! 
Az egyke először is lábbal taposása Isten pa-

rancsolatának. A Biblia legelső oldalán ott áll 
a felhívás az emberiséghez: „Sokasodjatok és 
töltsétek be a földet!!" Istennel húz u j ja t az, aki 
egy lélek Istenkeze által gyújtott gyertyáját 
eloltja. Isten felségjogaiba nyúl bele, aki letilt 
egy fakadó ú j életet. Minden asszony, akinek a 
lelkében a lelkiismeret kisbírója megdobol, na-
gyon is hallja szívében az isteni harangszót: 
„Ne ölj!" 

Az egyke másodszor: nemzetpusztító bűn. 
Manapság, amikor minden magyar bölcső fölér 

egy ágyúval, a nemzet Heródesei azok az anyák, 
akik a falu, a város elnéptelenítésén dolgoznak. 
Az „egyke"-családból lesz ugyanis az „egyke"-
falu, az „egyke"-faluból — az „egyke"-ország, 
amely fölött pedig már meghúzták a lélekharan-
got. Az egyke egy nép öngyilkossága, az elnép-
telenedés biztos lépcsője, ez az a szú, amely az 
ezeréves magyar tölgyet is felőrölheti. 

Az egyke harmadszor veszedelmes, Isten-
kísértő játék az egyén szempontjából is. Hogy a 
bűn és bűnhődés egy napon születnek, arról 
számtalan asszonyi könny beszélhetne. Számta-
lan titkos asszonyi könny beszélhetne arról, hogy 
milyen drága ára van a bimbótördelésnek. 
A természet törvényei •*— Isten törvényei, azokra 
senki büntetlenül rá nem taposhat. Rengeteg 
asszonyi bajnak oka: a meg nem született gyer-
mek, az egykés anyák sokat betegeskednek, nem 
egyszer fiatal életükbe kerül a dolog. A tény az, 
hogy a mi drága jó nagyanyáinknak bizony 
nyolc-tíz gyerekük volt és éppen ezért lett be-
lőlük üde, viruló, egészséges nagymama! . . . 

Veszedelmes az egyke azért is," mert mi lesz 
akkor, ha azt az agyonszeretett, agyondédelge-
tett, széltől is óvott egyetlenkét egy szép napon 
visszaveszi az Ür és a szülők ott állnak, mint 
lombtalan, virógtalan, gyümölcstelen f a ? . . . 
Ó, nincs olyan fekete koporsó, ami sötétebb 
lenne annál a kis fehér koporsónál, amelyikbe 
egy ilyen egyetlen virágszál hervad el egyéb 
virágok között. Hány esetet tudok, hogy ilyen 
egyetlenke koporsójánál a szülők egymást át-
kozták, hogy nincs életüknek folytatása, hogy 
üres lett számukra á v i l ág . . . Egyetlen lobba-
nás és a mécs kialhat és a szülők ott maradnak 
lélekölő sötétségben és ott sírnak külön-külön, 
ahol senkise lát ja őket. A világháború iszonyú 
intőjel az egyke ellen, amikor az egyetlenkének 
a véderőtörvény minden oltalma dacára is be 



328 N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 67. ÉVF. 

kellett vonulnia.. . a halál kaszása learatta fia-
tal életét... aztán hiába volt az osztatlan föld, 
az osztatlan vagyon. 

Az egykéből így lesz az — „egyse"! 
Az egyke ellen szól végül a gyermek nevelési 

érdeke. 
Az ilyen egyetlenke nem igazi gyerek, hanem 

törékeny mézeskalács. Találóan nevezi az ilyen 
üvegházi emberpalántát falun a nép: „üveglábú 
Jóskának". Az egykegyermek a szülők szemé-
ben bálvány, bábú és játékszer. Csókokkal mos-
datják, a széltől is óvják, „gyönyörűnek hívják". 
Neveléséből hiányzik a jó nevelés első és leg-
főbb kelléke, az okos és szent szigor. Pedig a 
puha kényeztetés, a túlsók szeretet csak árt és 
nem használ. A gyermek megérzi a szülők gyön-
geségét és vissza is él vele alaposan. A sok be-
eézgetést azzal hálálja meg, hogy a fejére nő a 
szüleinek. Ő a család szemefénye, ő parancsol és 
két vak ember térdel előtte és engedelmeskedik 
neki. Az ilyen gyermek mindent megkap, amit 
szeme-szája kíván, sokszor látjuk az életben, 
hogy az ilyen egyetlenke annyi játékot kap, 
hogy a végén örülni sem tud semminek. A szü-
lők szeretik, de nem szeretik — okosan. Az egész 
ház körülötte forog, és később nem tud bele-
törődni az élet nagy-nagy szürkeségébe. 

Az egykegyermek önállótlan, akaratgyenge 
gyermek. A szülők örökké rettegnek, hogy meg-
fázik, a fára másznia nem szabad, megfosztják 
azoktól az apró gyerekkori diadaloktól, ame-
lyekből kovácsolódik életerőssé az ember. Ame-
lyik gyerek térde nem csupa seb és forradás a 
boldog birkózások emlékeit nem hordozza bő-
rén, abból sohasem lesz egész férfi. Az egy kés 
szülők nem tudják belátni, hogy aki az élet kis 
és nagy keresztjének hordozására van nevelve, 
az van jól nevelve. Az élet viharkorbácsolta ten-
gere a parafaövbe dugott bábúkat összetöri és 
csak a bátor szabadúszóknak kegyelmez. A mai 
élet csak edzett, bátor szíveket tűr meg, már-
pedig ezekből az üvegházban nevelt, majom-
szeretettel elrontott „mamakedvencek"-ből lesz-
nek azok a lények, akik hosszú nadrágban is 
pólyásbabalelkek maradnak. Az egyetlenkék, 
mikor kikerülnek az életbe, csaknem mindig 
más emberek, mint aminőre az életnek szüksége 
volna. 

Egészen máskép nevelődik emberré a gyerek, 
ha testvérkék vannak az oldalán. Az anya ön-
kéntelenül is máskép bánik a gyerekkel, ha 
három-négyet kell a szívére szorítania. Az 
egyetlenke megfosztva a testvérkék társadal-
mától, önző teremtéssé lesz, mint aki nem ta-
nulta meg odaadni a süteménye felét, kölcsön-
adni a játékait, nincs alkalma a szociális érzés-
kincs kifejlesztésére szívében. Mert a testvéri 
szeretet az aranyhíd, amely a felebaráti szeretet 
országába vezet. Ó, milyen szegényen eresztik 
életútjára az egykét, aki senkit sem tanult meg 

szeretni, csak — önmagát. Elrontott, napfény-
telen, elferdült gyermekkoráért nem fogja tudni 
kárpótolni az a pár holddal nagyobb föld, amit 
szülei halála esetén örökölt. Az a nagyobb örök-
ség rendesen igen sokba kerül — a jellemébe. 

A mai modern Ráchelek, akik nem akkor sír-
nak, ha nincs gyerekük, hanem — ha van, gon-
doljanak arra, hogy eljöhet az óra, amikor ki-
mondhatatlan vágyakozást és 'fájdalmat fognak 
végig szenvedni, mert nincs az életüknek foly-
tS i t&SS, . 

Gondoljanak arra, hogy a bölcső a családi 
otthon oltára, amelyről annál több fény árad, 
mennél több lélek-gyertya ég rajta. Gondolja-
nak arra, hogy a sokgyerekes család egy kis 
királyság, amelynek uralkodója az apa, király-
nője az anya. Az egykecsalád örömtelen, színte-
len, a házat nem veri fel a gyerekhad kacagása, 
minden muzsika közt a legédesebb, legüdébb, 
legszívderítőbb muzsika— Gondoljanak arra, 
hogy nincs szebb, elragadóbb, felemelőbb lát-
vány, mint a gyerekei bájos koszorújától övezett 
anyai és apai a rc . . . Gondoljanak arra, hogy az 
egykés szülők élete csupa remegés, részben az 
egyetlen gyermekért, hogy megmaradjon, rész-
ben a másikért, hogy meg ne szülessen. 

Gondoljanak arra. hogy az anya, aki minden-
féle meg nem engedett dolgot visz véghez, hogy 
„többke" ne legyen, egész életén át a néma bűn 
titkos fullánkját hordozza a szívében, az élete 
tele van fekete lapokkal, hiszen a lelkiismeret 
szörnyű vérpadját kell a lelkében hurcolnia. 

Gondoljanak arra, hogy az egyetlen gyerek 
annyi fájdalomba, annyi szenvedésbe, annyi 
testi és lelki áldozatba kerül, hogy ribból másik 
két gyermeket lehetett volna felnevelni. 

Gondoljanak arra, hogy akármilyen nehéz is 
ma az élet, a neveltetés — az otthon boldogsága 
mégis csak ott van a gyermekszemek angyali 
tükrében. 

A családi élet legmélyebb boldogsága az, mi-
kor az első verset csicsergi apa nevenapján az 
apró embermadárka,... a nagyobbik fiú hozza 
a tiszta jeles bizonyítványt,... a katonafiúnak 
mellére tűzték a ' vaskeresztet,... a, nagylány 
most készül az első bálba,... a másik nagylány 
pedig ott áll hófehér menyasszonyi ruhában az 
oltár előít és újjászületik az édesanya leánykori 
boldogsága, az édesanyáé, akinek akkor talán 
már ezüst szálak csillognak a hajában. 

Gondoljanak az örömökre is a mai gondkor-
szak szülői, mikor töprengve ott állanak aziires 
bölcső előtt. És gondoljanak arra a leghatalma-
sabb csöndestársra, aki meg fogja segíteni őket, 
ha szavára hallgatnak, útjait járják. Gondolja-
nak Istenre. 

Akinek legszebb áldása a gyermek. 

20.529. — K. M. Egyetemi Nyomda. 
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T ^ É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 
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"LT I R D E T É S hivatalos pályazat 
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szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
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AZ ÚJ KOZÉPISKOLA: AZ ÉLET ISKOLÁJA. 
Hóman Bálint vallás- és köz-

oktatásügyi miniszter április hó 
17-én az országgyűlés képviselő-
házában, a középiskoláról szóló 
törvényjavaslat általános vitájá-
nak befejeztével összefoglaló be-
szédet mondott. Minthogy ebben 
nemcsak a vita során elhangzott 
észrevételekre válaszolt s nem-
csak az új középiskola keretei-
nek szükségességét világította 
meg, hanem, a nevelés és a nép-
iskolai szakfelügyelet kérdését 
is érintette, azért ezt a beszédet 
kivonatosan közöljük 

M Léltóztassék megengedni, hogy most az álta-
lános vita végefelé közeledve, hálás köszöne-
temet fejezzem ki azért a nagy érdeklődésért, 
amelyet a középiskola törvényjavaslata iránt 
a Házban tapasztaltam s azokért a szakértő 
és tárgyilagos felszólalásokért, amelyekkel a 
törvényjavaslathoz hozzászólni méltóztattak. 

Az egész vita mérlegét megállapítva, arra az 
eredményre jutok, hogy voltaképen magáról a 
törvényjavaslatról a vita során kevés szó esett, 
jeléül az egyetértésnek, mert hiszen a felszóla-
lók nagy többsége a törvényjavaslat mellett 
szólalt föl. 

A fővita, amire legelsősorban kívánnék re-
flektálni, ennek a javaslatnak időszerűsége kö-
rül forgott. Voltak, akik a javaslatot a mai 
időpontban nem találták alkalmasnak a tár-
gyalásra, viszont a szónokok többsége megálla-
pította az időszerűséget, sőt Petrovácz Gyula 
t. képviselőtársam egyenesen azt állította be-
széde bevezetésében, hogy ezt a javaslatot nem 
én hoztam a Ház elé, hanem „maga az élet 
hozta ide, tehát a természetes fejlődés követel-
ménye volt", egy tényleges szükséglet s hogy 
ezzel a törvényjavaslattal az 1924. évi törvény 
konzekvenciájaképen ma jönni kellett. Mások 
viszont, amit örömmel állapítok meg; a törvény-
javaslat egyes intézkedéseiben, saját régi gon-

dolataikra ismertek. Nem egy beszédben hal-
lottam, hogy valamikor egy régebbi alkalom-
mal az illető képviselő urak követelték, kíván-
ták ezt a módosítást vagy ezt az intézkedést, és 
most íme, a törvényben megkapták. Ugyanez a 
jelenség kapott meg engem a múlt esztendő 
folyamán megkezdett és az idén befejezett an-
kétek és tárgyalások során is, ahol azt tapasz-
taltam, hogy bizonyos egyértelműség uralko-
dik abban a tekintetben, hogy a törvényjavas-
lat tervezett intézkedéseit valahogyan termé-
szetesnek, szükségszerűnek látják és szinte nem 
látnak xíjat benne. Ez a javaslat bírálatában is 
megnyilvánult, amikor Komis Gyula t. bará-
tom azt mondotta, hogy ez tulaj d on képen egy 
formális szintézis, egy kerettörvény. És az is 
akar lenni, egy keretben összefoglalja azt, amit 
mindenki kívánt, amire tulajdonképen a köz-
véleménye szerint a magyar középiskolának 
szüksége volt. 

Amikor én ezeket a jelenségeket örömmel 
állapítom meg, ki kell jelentenem, hogy ez az 
egyértelműség, ami a törvény megítélése szem-
pontjából mind a szakkörök, mind a szülői tár-
sadalomnak általam meghallgatott szervei, 
mind pedig most a politikai világ részéről meg-
nyilvánult, engem megnyugtat. S ezt igen fontos-
nak tartom, mert azt tartom jó törvénynek, 
amelyet mindenki természetesnek tart, amely 
az életből sarjad, mert kapcsolódik a hagyo-
mányokhoz, belekapcsolódik a természetes fej-
lődés útjába. 

A legközelebbi jövőben -— amint már bejelen-
tettem — a középiskolai törvényből ma még ki-
kapcsolt iskolafelügyeleti kérdéssel fogok a t. 
Ház elé jönni (Helyeslés a jobb- és baloldalon 
és a középen), mert az iskolai felügyelet kér-
dését a középiskolák és a többi iskolatípusok 
tekintetében egyöntetűen kívánom rendezni. 

A törvényjavaslatnak az egységesítésre vo-
natkozó részével a differenciált középiskola 
helyességének vitatói egyetlen komoly érvet 
tudnak felhozni. Azt. hogy a tanuló abba az 
iskolába kerüljön, ahová hajlamai és tehetsége 

E 6 M KÖWHR 
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szerint való. Ez helyes tétel, ha volna módja, 
hogy a tízéves gyermekről megállapíthassuk, 
hogy milyen irányú a tehetsége. Ez lehetet-
len. Éppen Kornis Gyula barátom fejtette ki 
nagy beszédében, hogy ez lehetetlen, hogy még 
nagyon hátra vagyunk a tehetségvizsgálat 
kérdésében. Az én meggyőződésem szerint 
— és az övé szerint is — sohasem lesz lehet-
séges ezt a tízéves gyermekről megállapítani, 
helyesebbnek tartom tehát, ha a pályaválasz-
tás idejét későbbre toljuk. (Helyeslés.) 

Ha tényleg az az oka a differenciált közép-
iskolának, hogy egyik vagy másik típusába az 
a diák kerüljön, akinek ahhoz hajlama van és 
képességei vannak, akkor természetszerű, hogy 
az ott szerzett képesítésnek is csak azokra a 
pályákra szóljon, — ahogyan volt régen a reál-
iskolánál — amelyekre az illető ifjú tényleg 
hajlamossággal és képességgel bír. Én tehát a 
pályaválasztásnak későbbi időpontra, nevezete-
sen az érettségi utáni időre való kitolását tar-
tom igen fontos szempontnak. (Helyeslés.) 

Eljutva a nemzetnevelés kérdéséhez, meg kell 
állapítanom, hogy t. képviselőtársaim az én in-
dokolásomat félreértették, vagy ha nem értet-
ték félre, talán igyekeztek itt felszólalásukkal 
mentegetni engem az alól a vád alól, mintha én 
az eddigi iskolai nevelésnek nemzeti, hazafias 
irányát kétségbe vonnám. Mindenesetre több 
felszólalás foglalkozott ezzel a kérdéssel. Kö-
szönettel veszem ezeket a felszólalásokat, ame-
lyek módot adnak arra, hogy röviden erről a 
kérdésről is nyilatkozzam. 

Én az ,,európai magyar" elvi álláspontján 
állok. Kívánom a magyar embertől a világ-
ismeretek megszerzését, kívánom, hogy a mi 
műveltségünkben az európai műveltségi elemek 
érvényesüljenek, de mégis a magyar gondolat-
nak kell központinak lenni és ehhez kell ennek 
a világműveltségnek hátterül szolgálnia. (Élénk 
helyeslés.) 

Természetes, hogy az indokolásban példa-
ként elsősorban és főkép azt a tantárgyat vet-
tem fel, amely hozzám legközelebb áll: a törté-
nelmet. A történelem oktatásában — azt állí-
tom — felesleges a világtörténelemnek három, 
a magyar történelemnek csupán két éven át 
való tanulása, hanem az egész világtörténeti 
oktatást olykép képzelem el — ahogy ez külön-
ben a német, francia, angol és olasz példákkal 
igazolható, — hogy a magyar történelmet 
mint gerincet tanítják négy éven át s a világ-
történet ehhez mint szinkronikus háttér csatla-
kozik. A régi, 1924-es tantervben történt utalás, 
hogy a világtörténetet így tanítsák, a gyakor-
latban azonban azt látom, hogy nem így tanít-
ják. Ha a gyermek a világtörténetből adatokat, 
királyok neveit, évszámokat tanul, azok tisz-
tára elszigetelt adatok maradnak az ő agyában, 
az összefüggéseket azonban nem látja. Ha ellen-
ben beállítjuk a magyar történeti eseményt a 
világtörténetbe, akkor megtalálja abban az éle-
tet. Ez a tanítás életet visz a történelembe. 
(Igaz! Ügy van! Helyeslés.) Arra a rendszerre 
gondolok, amelyet jó magam történeti munkám-
ban, a magyar középkor történetében már meg-

valósítani próbáltam, hogy a magyar történése-
ket beállítom a világtörténés folyamatába. Ez 
azért is szükséges, nehogy egyenlősítsük ma-
gunkat azokkal a kis nemzetekkel, amelyeknél 
ma igenis világtörténelmet tanítanak elsősor-
ban, mert nincs nemzeti történetük. (Úgy van! 
Úgy van! a Ház minden oldalán.) Mert nincs 
világtörténeti szerepük. A magyar iskolának 
tudnia és tanítania kell, hogy Magyarország 
helyzete a múltban, különösen a középkorban, 
egészen a mohácsi vészig, körülbelül az volt 
európai viszonylatban, mint az akkori Francia-
országé. Nem volt jelentéktelenebb helyzetben 
keleten és Közép-Európában a magyar király-
ság, mint amaz nyugaton. Ez régen meg van 
állapítva. Tehát igenis elképzelhető, sőt he-
lyes az olyan oktatás, amely a magyar törté-
netet állítja a központba s annak mint hátterét 
adja elő a világtörténetet, mint egy egészet, 
amelybe ez a részfolyamat beilleszkedik. 

Ilyen értelemben beszéltem én a történeti ok-
tatásról. Lehet, hogy az, amit én az irodalmi 
és nyelvoktatásról mondok, kihívja a kritikát. 
De bármennyire haragudni fognak rám néme-
lyek a filológusok közül, én nem tekintem ön-
célnak a középiskolában, hogy a nyelvtanítás-
ban az illető nemzet irodalmát és műveltségét 
teljesen megtanítsák. (Ügy van! Helyeslés.) Én 
a nyelvoktatást praktikumnak tekintem a kö-
zépiskolában. A nyelvoktatás keretében, azt hi-
szem, a középiskolának is a nyelv elsajátítha-
tására kell törekednie, különben semmi értelme 
sincs annak, hogy három nyelvet tanuljanak 
gyerekeink. Mert a német és francia nyelv, a 
német és angol nyelv egymás mellett való taní-
tása csak túlterhelést okoz, ha azt mind egy-
forma módszerrel, mondjuk a latin nyelv mód-
szerével az illető műveltség közvetítésére hasz-
náljuk. 

A nyelvoktatás praktikum. Az irodalmi és 
műveltségi elemeket máshol kell a gyermeknek 
megkapnia. Nemcsak az angolról és németről 
— ha véletlenül ezeket a nyelveket tanítják az 
iskolában, — hanem valamennyi európai nagy 
nemzet irodalmáról és történelméről tájékozód-
nia kell a magyar történelemmel és a magyar 
irodalommal kapcsolatban. Helyeslem azt a 
kifogást, hogy csip-csup kis írókról is taní-
tanak, költeményeiket olvastatják a magyar 
irodalomban. E helyett és a stilisztika, reto-
rika, poétika elavult rendszere helyett sok-
kal helyesebb lesz, ha a felsőbb osztályokban 
irodalmat tanítunk, még pedig magyar irodal-
mat, de megismertetjük egyben a külföldi, a 
világirodalom legnagyobb termékeit is. (Helyes-
lés és taps.) Ká méltóztatott mutatni arra, hogy 
vannak jó műfordítások. Éppen ezekkel lehet 
a világirodalom ismeretét közölni. Fontos, hogy 
a gyermek megtudja, hogy a magyar dráma-
irodalom fejlődésében mit jelent az, hogy Arany, 
Petőfi és Vörösmarty foglalkoztak Shakespeare-
rel, lefordították magyarra és ez milyen len-
dületet adott a magyar drámairodalomnak. 
Egészen más képet fog kapni az irodalom fej-
lődéséről, de egyúttal megtalálja azt a képet is, 
hogy a magyar irodalom milyen helyet foglal 
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el a megfelelő korszak világirodalmában. (He-
lyeslés.) 

A nemzetnevelés magasabbrendű nemzetpoli-
tikai szempontjából nézem egyáltalában a túl-
terhelés kérdését is. Az ifjú generációnak egész-
ségi nevelése szempontjából, amit nemzetpoliti-
kai szempontból nagyon fontosnak tartok. De e 
szempontból nézem a szelekció kérdését is. 
Méltóztassék tudomásul venni, hogy az általam 
tervezett szelekció nem numerus clausus. Nem 
arra szolgál, hogy tehetséges diákokat más cí-
men kibuktassanak, vagy ne engedjenek az egye-
temre. Az elképzelt megoldási módok — mert 
hiszen két-három ilyen van, amelyen most gon-
dolkodunk és a legalkalmasabbat fogjuk vá-
lasztani — mind megegyeznek abban, hogy a 
kitűnő, jeles tanulók, akik kimagaslanak, azok 
természetes, hogy tovább mennek a főiskolákra. 
Itt semmi akadálya sem lehet a továbbhaladás-
nak. Ellenben egy korrektívumot kívánunk 
adni azoknak a gyengébb tanulóknak, akik er-
kölcsi tekintetben kiválók, akik buzgalmat, 
szorgalmat árulnak el, szóval a tisztességes, jó-
gondolkodású magyar gyermekeknek, akik — 
ha talán a szellemi fejlődésben hátrább marad-
tak is — mégis értékes elemek. Ezeknek módot 
kívánunk adni arra, hogy tanulmányaikat to-
vább folytathassák. (Helyeslés.) 

A nemzetek megölője a kontraszelekció, a te-
hetségteleneknek, a gyengéknek, a nem oda va-
lóknak pályákra való engedése. (Úgy van! jobb-
felől.) Azok a nemzetek, amelyek bizonyos in-
tézkedésekkel ezt a kontraszelekciót mozdítják 
elő, kulturálisan, de politikailag is meg kell 
hogy bukjanak. (Ügy van! Ügy van!) Éppen 
ezért, bármennyire is a tanulási szabadságnak 
vagyok a híve, ezt a szelekciót igenis szüksé-
gesnek tartom mai viszonyaink között. (Élénk 
helyeslés.) Más volna, ha Magyarországon is 
érvényesülni tudna az az amerikánus felfogás, 

hogy a tanulás arra való, hogy valaki a mű-
veltségét kiegészítse, és ha nem az a felfogás 
uralkodnék, mint ma, hogy a tanulás utalvány 
egy közhivatalra, az állami eltartásra. (Úgy 
van! Úgy van!) Azonban, sajnos, nálunk ez a 
felfogás érvényesül* s ennélfogva szükséges, 
hogy megválogassuk a felsőbb tanulmányokra 
bocsátható elemeket. 

Ha a diák nem tanulni megy az egyetemre, 
hanem csak a diploma megszerzéséért, akkor 
sohasem fogjuk elérni azt a klasszikus angol 
célt, hogy the right man on the right place. 
Mert ez végeredményben minden szelekció 
célja, hogy mindenhova azt állítsuk, aki oda-
való. Méltóztassanak figyelembe venni azt, hogy 
a gimnáziumi szelekció az egyénnek kárára 
nem válhat, mert igen sok nagyon értékes egyén 
van a magyar népben, akik alkalmasak a gazda-
sági pályákra, ott kitűnő munkásai lesznek a 
magyar életnek, nagy előrehaladást is tehetnek 
nemcsak gazdasági, de szellemi értelemben is, 
de nem szükséges nekik tudományos pályára 
menni, ahol tehertételek, másodrendű emberek, 
ahol csak elkeseredett, elégedetlen emberek 
lennének. (Ügy van! Ügy van!) Erről van itt 
szó és nem reakcióról. 

A szelekció kérdése természetesen összefüg-
gésben van a már említett kérdéssel, a gyakor-
lati középiskola, a polgári iskola és a szak-
oktatás kérdésével. Összefüggésben van a pol-
gári iskolai törvény végrehajtásával, ami fel-
tétlenül szükséges s remélem, hogy ez a kérdés 
rövidesen szintén a Ház elé kerül éppen úgy, 
mint az iskolai felügyelet kérdése is. 

T. Ház! Ha ezek az intézkedések megtörtén-
tek s ha ezek a javaslatok itt fognak állni, 
akkor majd olyan összefüggő képet méltóztat-
nak kapni kultúrpolitikámról, illetőleg iskola-
politikámról, amelynek alapján módjában lesz 
a t. Háznak az egészről bírálatot mondani. 

O L V A S Á S , O L V A S M Á I I Í Y T Á R G Y A L Á ! ! . 
Irta : GÜNTHER JOLÁN. 

A z enyhe tavaszi napsugár derűt, életet fa-
kasztó varázsával megváltoztatta a világ ar-
cát, de az én kis osztályomét is. Télen, a szo-
bárautaltság hosszú idején, áhítatos figyelem-
mel dolgoztak egész délelőttön keresztül. Csak 
ritkán bámultak ki az ablakon egy arratévedt 
varjú vagy cinke hangjára, vagy frissen hulló 
bópihék játékára. Élvezettel foglalkoztak hol 
csendes, hol zajos munkában a kályha pattogó 
tüze mellett, most meg a legérdekesebb föld-
rajzórán is észreveszem kifelé vágyó, sóvárgó 
tekintetüket. 

Télen, szombat délelőttönként rimánkodtak, 
hogy adjak nekik könyvtári könyvet, amiből 
otthon szép meséket, történeteket olvashatnak, 
most meg egész héten arról beszélgetnek, hogy 
hova is mehetnének szombat délután egy kis 
kirándulásra, tanulmányútra. Télen a mesés-
könyvek csodálatos, színes világa vonzotta őket, 

most meg az ibolyaillatos, virágbaborult anya-
föld ezer szépsége hívogatja őket. 

Megértem kívánságukat, sőt örülök is neki, 
mint ahogy az ember örülni tud a tavaszi 
rügyfakadásnak, mert hiszen én ültettem lel-
kükbe a vágyat, egészen tudatosan, egy-egy 
szép könyv elolvasására, de én plántáltam szí-
vükbe a mélységes vágyat a jó Isten nyitott 
könyvéből való olvasásra is. Könyv és termé-
szet: édes egy testvérek. Mindkettőt azért te-
remtették, hogy valaki megmutassa magát ben-
nük; s annak, aki látja a teremtő lelket könyv-
ben, természetben, vagyis aki olvasni tud belő-
lük, annak ezer gyönyörűséggel szolgálnak. 
Olvasni tanítjuk tehát a kis elemi iskolást mi 
is, először könyvből, de úgy, hogy el nem vá-
lasztjuk a betűt a lélektől, aztán a természet-
ből, de úgy, hogy a világot, madarat, erdőt ei 
nem választjuk a jó Istentől. 



172 
N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 67. eVFi. 

Szeptemberben megtelik iskolánk félénk, kí-
váncsi, tanulásra szomjas gyermeksereggel, — 
figyeljük meg, kis táskájukból mi érdekli őket 
legjobban. Ahogy mi, felnőttek, áhítatos kíván-
csisággal nyitunk fel egy új könyvet, éppoly 
áhitattal, szeretettel tartja kis kezében első 
könyvét az elemi iskola apró kis tanulója is. 
Mi lehet ebben a drága kis tokban? Milyen 
gyönyörűségek nyílnak számára a Meseország 
első Virágoskertjében? 

Ha már nagyobbacska, tudni szeretné, mi-
csoda szép versek, mesék találhatók az ő má-
sodikos vagy harmadikos olvasókönyvében. 
A IV. V. és VI. osztályos gyermek is leg-
nagyobb érdeklődéssel, szeretettel olvasóköny-
vét lapozgatja. 

A maguk módja szerint otthon hamarosan el 
is olvassák, különösen a nekik tetsző, talán 
szép képekkel illusztrált részeket, csengő-bongó 
versikéket, találós kérdéseket és kacagtató tré-
fákat. Minél több benne a néznivaló, annál von-
zóbb, annál kedvesebb. A jó olvasókönyv tele 
van szebbnél szebb képekkel, rajzokkal, színek-
kel, hogy szemnek, léleknek kívánatos legyen 
már külsőleg is. Tartalma pedig költők, mű-
vészek, írók drága igazgyöngyeiből alkotott 
értékes fűzés, melynek minden darabja méltó 
arra, hogy külső, belső szépségét megcsillog-
tassuk a gyermekek előtt. A jó olvasókönyv 
a gyermek nevelője, tanítója, szórakoztatója, 
tanácsadója, kedves jópajtása, de csak akkor, 
ha lelke együtt zeng a gyermek lelkével. A gyer-
mek szívét, lelkét, értelmét ehhez az együtt-
zengéshez — különösen á nehezebb olvasmá-
nyoknál — legtöbbször fel kell hangolni. Az 
olvasmánytárgyalásnak ez a feladata, mond-
hatnám művészi munkája. 

Sajnos, még most is vannak tanítók, akik év 
elején megkezdik az „olvasást", szép sorrend-
ben haladnak olvasmányról-olvasmányra, ka-
rácsonyra talán már az utolsóhoz is eljutnak, 
hogy aztán még kétszer, háromszor újra kezd-
hessék. Főgondjuk a folyékony, gépies, esetleg 
hangsúlyos olvasta tás, de a megérttetés, szív-
nemesítés legtöbbször elmarad. Ezek azok, akik 
a betűt elválasztják a lélektől. 

Ma, mikor a nevelői munkát, a szív és jellem 
nemesítését majdnem előbbrevalónak tartjuk, 
mint az értelem kiélesítését, a legsürgősebben 
hagyjon fel mindenki a léleknélkiili olvastatás-
sal és tekintse az olvasókönyvet kincses-
bányának, melyből a legdrágább belső értéke-
ket lehet kifejteni. Talán egy tantárgynál sem 
kell annyi módszertani tudás, annyi tanítói fo-
gás és rátermettség, annyi művészi érzék és 
nevelői tevékenység, mint az olvasmánytárgya-
lásnál. 

Módszertani tudás és művészi érzék kell már 
az olvasmány kiválasztásához is. Elsősorban 
idő- és alkalomszerű legyen. Az egyes évsza-
kokra vonatkozó verset vagy olvasmányt csak 
abban az évszakban tárgyalhatjuk, amelyikben 
éppen vagyunk. Dé még ebben a körben is te-
kintettel vagyunk az alkalomszerűségre, mert 
például a Megfagyott gyermeket csak kemény, 
zord téli napon, az Élet a hó alatt című olvas-

mányt csak hóesés idején, a Zivatar címűt csak 
nyári zivatar után tárgyalhatjuk eredménye-
sen. Az egyes ünnepekre szánt olvasmányokat 
csakis a'mak az ünnepkörnek hangulatában 
érdemes elővenni. Ha nevezetes évfordulót 
ülünk (például március 15., június 20.), milyen 
jó, ha ezt egy odaillő olvasmánnyal mélyen 
lelkükbe véshetjük. Az ínséges téli időben a 
jószívűségről, emberbaráti szeretetről, madár-
védelemről szóló erkölcsi olvasmányokkal fog-
juk tekintetüket a szenvedőkre irányítani és 
kis szívüket segítésre hangolni. Tavasszal a 
természetébredés titkai érdeklik a kis tanuló-
kat, feltétlenül ilyen tárgyú olvasmányokat be-
szélünk meg velük. Ilyenkor tanítjuk meg őket 
a jó Isten könyvéből olvasni. 

Kapcsolatos legyen az olvasmány más tan-
tárggyal is. Mikor például a földrajzban a Ti-
száról tanulnak, mily nagy segítségünk az el-
mélyítésében egy-egy élvezetes, szép leírás a 
tiszamenti életről, a halászatról, halpaprikás-
ról stb. A történelmi beszélgetések megrögzí-
tésére valók a szebbnél-szebb történelmi olvas-
mányok; a természeti tárgyakhoz illő verseket 
és olvasmányokat is kapcsoljuk hozzá mindig 
a megfelelő tanítási egységhez vagy előkészí-
tés, vagy alkalmazásképen. Ha pedig egészen 
különálló, leíró olvasmányt tárgyalunk, például 
valamely természeti jelenségről (földrengés, 
csillaghullás), vagy közhasználatú tárgyról 
(gyújtó, varrógép), vagy jeles emberekről 
(Thék Endre, Munkácsy), hozzuk vonatkozásba 
azt a gyermek életével, mert csak így kelthet-
jük fel érdeklődését. A hangulatkeltés után 
néha jó, ha az ilyen olvasmány megértéséhez 
szükséges ismeretek nyújtása megelőzi a tulaj-' 
donképeni olvasástárgyalást, tehát a megfelelő 
tárgyak, képek, rajzok és kísérletek bemutatá-
sát már az előkészítésben elintézzük, nehogy 
ezekkel minduntalan megszakítsuk a folyékony 
olvasást, meg aztán az olvasmány tartalmát is 
könnyebben felfogják a gyermekek, ha már a 
megfelelő tárgyi ismerettel rendelkeznek. 

Módszertani tudás és nevelői rátermettség 
kell, mikor az olvasmány tárgyalás céljait fon-
tolgatjuk. Biztosan kell tudnunk, hogy miért 
választjuk mára épp ezt az olvasmányt. Vilá-
gosan kell látnunk, miféle új ismeretet, erköl-
csi igazságot, a szövegben előforduló mely is-
ismeretlen szót, rejtett gondolatot kell abból 
kifejtenünk. Főcélunk minden olvasmánytár-
gyalásnál, hogy az olvasmány tartalmát bele-
kapcsoljuk a gyermek életébe. Keressük tehát 
céltudatosan a hozzá való módokat és eszközö-
ket. Mindezen tudatos törekvésekkel a legfőbb 
célt szolgáljuk: hogy a gyermek szeressen ol-
vasni és lelki haszonnal tudjon is olvasni. 

Különös szeretettel kezeljük az úgynevezett 
erkölcsi olvasmányokat. Ezek mindegyikében 
egy-egy szívnemesítő gondolat rejtőzik, ez az 
olvasmány magja, melyet burkából szépen ki 
kell fejtenünk. Ha csak lehet, engedjük át ezt 
a gyönyörűséget a gyermeknek, mi csak hát-
térből irányítsuk őket. Tudjuk, mily élvezettel 
töri fel a gyermek a barack vagy szilva ke-
mény magját, hogy hozzájuthasson az édes 
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vagy kesernyés magbélhez, hát csak hadd ku-
tassa ós találja meg ő maga, mi jó neki ebből 
vagy abból az olvasmányból, melyik gondola-
ton jó egy kicsit rágódni, melyik az, amit az 
író csak neki írt, talán az ő életére is ráillik 
ez vagy az a szép történet, mit lehetne belőle 
neki is megvalósítani stb., stb. 

így tanul meg elmélyedve, lelki haszonnal 
olvasni. 

Tanítói fogások fűszerezik és könnyítik meg 
a helyes olvasásra való nevelést. Ezek között 
van, hogy az olvasmánytárgyalások kezdetén, 
meg minden osztályban, év elején könnyen gör-
dülő, rímes sorokat, a gyermekeknek kedves 
versikéket, aztán rövid, könnyű meséket, apró 
történeteket olvastatunk. Könnyebbekről ha-
ladjunk a nehezebbekre. Ha a legelején látja 
a gyermek, hogy a nehézségekkel játszva meg-
birkózik, kedve fokozódik s a megbeszélt me-
sét, szívéhez közelálló kis történetet szívesen 
olvassa fel otthon s így a begyakorlás problé-
máját félig-meddig megoldottuk. Az iskolában 
aztán gyakran versenyolvasást tartunk. Ki-
jelölt szakaszokat, kérdéseket, felkiáltásokat 
egy-egy csoport külön-külön, versenyszerűen 
olvas fel. Mindig az kap dicséretet, aki a leg-

természetesebb hangon olvas, a szöveg értelme 
szerint. A begyakorlás órái is vidámak, derű-
sek és változatosak legyenek. Ha már elég 
könnyedén, talán folyékonyan és hangsúlyozva 
is többször végigolvasták a szöveget, követke-
zik a legnagyobb öröm, az olvasmány elját-
szása, vagy lerajzolása. A dramatizálás — ami-
kor annak helye és ideje van — most már any-
nyira általánosan bevezetett jószokás, hogy ne-
velői értékét nem is kell külön hangsúlyoz-
nom. Ekkor válik az olvasmány a gyermek 
élményévé, különösen, ha felváltva a rendezés-
ben is aktív részt vehet minden tanuló. Aki az 
olvasmánytárgyalásnál nem gépiesen dolgozik, 
hanem a Tanterv és Utasítások nagyszerűen 
összeállított programmja szerint jár el, az 
munkáját máris annak a nagy célnak szolgá-
latába állította, hogy a gyermekek lelki vilá-
gát gazdagítani fogja s megkedvelteti velük az 
olvasást, későbbi művelődésüknek legfontosabb 
eszközét. 

Aki már biztosan jár, áldja a kezet, amely 
az első lépésekre tanította; aki már az isko-
lában megtanul lelki gyönyörűséggel olvasni, 
könyvből és természetből, áldhatja tanítóját, 
számára a tudás kincseinek első megnyitóját. 

A M A G Y A R S I K E T l t f E I I A - O K T A T A S . 
írta : SZENTGYÖRGYI GUSZTÁV. 

J é z u s Krisztus, amikor a földön járt, minden 
gyermeket egyforma szeretettel ölelt magához. 
Minden szerencsétlent gondjaiba vett, szerete-
tébe fogadott. Meggyógyította a betegeket, a 
sántát, a bénát, a vakot látóvá tette, a némá-
nak megnyitotta az ajkát. „Beszélj!" (Effeta) 
mondotta a beszélni nem tudó néma ifjúnak és 
az hangos szóval beszélt azután. 

Jézus példáját csak nagyon kevesen követ-
ték. A legtöbb ember azután is megvonta sze-
retetét a siketnémától, akik hosszú századokon 
át nevelés:tanítás nélkül nőttek fel. Csak el-
vétve akadt egy-egy jólelkű, emberbaráti ér-
zésű férfiú, többnyire pap, vagy tanító, aki ma-
gához vett egy-egy siketnémát és azt nevelni, 
tanítani próbálgatta. A siketnémák nagy több-
sége azonban nevelés-tanítás nélkül nőtt fel s 
a Megváltó útmutatása után még sok-sok szá-
zadnak kellett elmúlnia, amíg végre, 1765. év-
ben, Párizsban az első siketnéma-intézetet meg-
nyitották s ahol már nemcsak egy, hanem több 
siketnémát is tanítottak. Az első siketnéma-
intézet alapítója egy francia pap volt, a neve 
Abbé De l'Epée Károly Mihály volt. 

A második intézetet 1778-ban Németország-
ban, Lipcsében egy tanító alapította: Heinicke 
Sámuel. A fancia intézetben írási a, olvasásra, 
főként jelek útján tanították a siketnémákat. 
A németek első intézetében azonban már a han-
gos beszédre is megtanították. 

A német siketnéma-tanításnak elterjedt a 
híre az egész világon. Másutt is alapítottak in-
tézeteket, másutt is szeretettel karolták fel a 

siketnémák ügyét. A legtöbb újonnan megnyílt 
intézetben hangos szóra s azzal egyidőben 
írásra, olvasásra, számolásra, az Isten tisztele-
tére, emberszeretetre, a haza szeretetére kezd-
ték nevelni a siketnémákat s őket is a társa-
dalom hasznos polgáraivá igyekeztek nevelni. 
Azokat, akik eddig kitaszítottjai voltak az em-
beriségnek. 

Bécsben 1790-ben nyílt meg az első siket-
néma-intézet. S ne szégyenkezzünk mi, magya-
rok, mert néhány évre, 1802-ben már Magyar-
országon, Váeon is megnyitotta kapuit az első 
magyar siketnéma-intézet, amelyik az egész 
világon időrendben a kilencedik s amellyel 
megelőztünk sok-sok nagyobb, gazdagabb or-
szágot. 

Az első magyar intézetnek ez a rövid törté-
nete: 

Élt abban az időben hazánkban egy kiváló 
ember, nagy emberbarát, a szegények és sze-
ri ncsétlenek őszinte istápolója, jólészi Cházár 
András. (Régiesen írják a nevét, de jó magyar 
hangzásúan kell mondani: Császár Andi ás.) 
Táblabíró volt. Szerette a könyveket (kö iil-
belül 4000 kötetes könyvtárát ma is kegyelettel 
őrzik a váci kir. orsz. intézetben), de a köny-
veknél is jobban szerette és segítette a gyámo-
lításra szoruló embereket. Ez a Cházár András 
elment egyszer Bécsbe és ott többek között 
meglátogatta a siketnéma-intézetet. Ez any-
nyira megtetszett neki, hogy levelet írt a Ma-
gyar Kurir szerkesztőjéhez, amelyet így kez-
dett: 
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„Kedves Barát TJram! Bétsnek minden rit-
kaságait Semmivé tette előttem a Siket Né-
máknak Oskolája... Szánakodás, édes meg-
illetődés, Bámulás, öszveütköztek bennem.,." 

Levele további részében is nagy lelkesedés-
sel ír a látottakról és kifejezi azt az óhaját, 
hogy hazánkban is létesíttessék siketnéma-in-
tézet, amelynek megvalósítására országos gyűj-
tést ajánl. Ő maga felajánlotta rozsnyói házát, 
ha azonban ott nem volna az megvalósítható, 
2000 pengő forintot ajánlott fel az első magyar 
siketnéma-intézet céljaira. 

Az országban visszhangra talált a nemes 
szívre valló felhívás, Ferenc király megbízta 
Cházár Andrást az országos gyűjtéssel, majd 
pedig 1802-ben, Vácon, a volt püspöki palotá-
ban megnyílt az első magyar királyi országos 
siketnéma-intézet fényes országos ünnepség 
kertében. Ferenc király és Cházár András 
szobrai az intézetben 1902-ben, a 100 éves jubi-
leumi ünnepségen állíttattak fel. Mindkét szo-
bor Vaszari László siketnéma szobrászművész 
sikerült alkotása. Cházár András emlékét a si-
ketnémaintézeti tanárság kegyelettel őrzi s 
minden évben megünnepeli Vácon. 

Az intézet első igazgatója Simon Antal volt, 
akinek az írás-olvasás könnyebb tanítására vo-
natkozó módszere külföldi, híres pedagóguso-
kat előzött meg. 

Sokáig azután egyedüli volt a váci siket-
néma-intézet országunkban s ez annyira köz-
tudatba vésődött, hogy még ma is sokan azt 
gondolják, hogy nincs is belőle több. Pedig van 
kilenc nevelő- és tanintézetünk. A vácin kívül 
Budapesten (itt kettő is: egy állami és egy iz-
raelita), Kecskeméten, Debrecenben, Szegeden, 
Egerben, Kaposvárott és Sopronban, yan ez-
után Vácon még két foglalkoztató intézet is, 
egy a fiúk ós egy a leányok részére. Azért jó 
ismerni az intézetek helyét, nehogy például a 
somogymegyei szülők is Vácra igyekezzenek 
mindenáron, amikor a közelben, Kaposvárott 
is yan intézet. A trianoni békeszerződés hét 
intézetet csatolt el tőlünk, ezek a kolozsvári, 
temesvári, aradi, pozsonyi, körmöcbányai, jols-
vai és ungvári siketnéma-intézetek. 

A nevelő- és tanintézetekben felvesznek 5—10 
éves korban lévő gyermekeket, a foglalkoztató 
intézetekbe 10 évesnél idősebb korúakat, a tel-
jesen szegényeket ingyenesen. Felvételi nyom-
tatványokat az intézetek kérésre küldenek a 
szülőknek. Kétséges esetekben tanácsos szóval 
vagy írásban a Gyógypedagógiai Intézetek Or-
szágos Szakfelügyelőségéhez fordulni (Buda-
pest, VIII, Festetits-utca 3. sz.), ahol a szük-
séges felvilágosításokat, útbaigazításokat szin-
tén díjtalanul megkaphatják. Van a váci inté-
zetnek óvodája is, ahová 4—5 éves korú siket-
néma gyermekeket vesznek fel. 

— Én láttam egy siketnémát, az azonban je-
lelt. Hát nem jellel tanítják a siketnémákat? 

— Nem. Sőt a siketnénraintézeti tanárok sem 
igen tudnak jelelni. A mesterséges jelet a leg-
többjük meg sem érti, de nincs is szüksége reá 
a mostani szakfelfogás szerint. A tanításnál 
alig-alig használják ezeket a mesterséges jele-

ket. A természetes jeleket pedig mindenki érti, 
sőt részben használják is azokat. Eszerint a 
jel kétféle: természetes és mesterséges. 

— Mi a különbség a két jel között? 
— A természetes jel az, amikor a hangos be-

szédet nem tudó, az azt nem halló vagy siket 
ember a természeti jelenségeket, cselekvéseket, 
a közhasználati tárgyakat, vágyakat, panaszo-
kat természetes taglejtésekkel, kézmozdulatok-
kal, arcjátékkal ábrázolja. Amikor a cselekmé-
nyek legjellegzetesebb mozgásait, az embernek 
a mozdulatait, a tárgyak tulajdonságait fel-
ismerhetőleg utánozzuk. Tegyük fel, hogy ide-
gen földre, ismeretlen nyelvet beszélő emberek 
közé vet a sorsunk, akiknek nyelvét egyáltalá-
ban nem értjük. Ha már most megszomjazom 
s inni vágyom, hacsak annyira is művelt em-
berekkel van dolgom, hogy azok is pohárból 
s nem a patakból isszák a vizet, meg fogják ér-
teni kívánságom, ha jobb kezemmel úgy te-
szek, mintha poharat fognék s kezemet ebben 
a helyzetben a nyitott számhoz emelem, nyelő-
mozgásokat végzek s az arcom kifejezésével is 
a kellemetlen szomjúsági érzetet fejezem ki. 
Ha még ezt megelőzőleg vagy utána kérő 
módra összeteszem a kezeimet, még inkább 
megértik kívánságomat s valószínű, hogy meg-
dicsérnek, ha a pohár víz elfogyasztása után 
kielégült arccal, kedves mosollyal, barátságos 
kézlendítéssel köszönöm meg a szívességet. 

— Hogy jelölik a siketnémák az elvont fogal-
makat? 

Gondoljunk csak az arcjátékra, a tekintet ki-
fejező voltára, gondoljunk a néma filmek kor-
szakára, a filmszínészek igen kifejező néma-
játékára s mindjárt készen a felelet. Egy ba-
rátságos mozdulat, a vállveregetés, vagy egy 
pillantás az ajtóra, hogy kívül tágasabb, mily 
sokat mond, többet néha, mint egy hosszú kör-
mondat. A mutatóujjnak intő módon való fel-
emelése, vagy felmutatása az égre, ahol a jó 
Istennek trónusát sejtjük, az arcnak megciró-
gatása (jól van!), a nyelvnek kiöltése, szintén 
kiváló példák, hogy nem csupán a füllel éraé-
kelhető hangos beszéddel lehet tovább adni a 
mondanivalót s hogy ki lehet fejezni elvont 
fogalmat is. A földrajzi kutatók, utazók, akik 
idegen földeken, ismeretlen, úgynevezett vad 
népek között jártak, nehéz, bonyolult, talán 
válságos helyzetekben érttették meg magukat 
a legegyszerűbb módon, szintén természetes 
jelekkel. 

— Ezeket a természetes jeleket használják a 
siketnémák is? — szólhat a következő kérdés. 

— Igen. Kezdetben a szülői házban csak eze-
ket, amelyeket ösztönösen, a kényszerítő hely-
zet hatása alatt ők maguk fedeznek fel. Nem 
tanulják azt senkitől, sőt ők tanítják meg 
azokx-a a szülőiket, testvéreiket, játszó pajtá-
saikat, a környezetet. A kis siketnéma anyja, 
a legegyszerűbb, az iskolázatlan is megérti, 
hogy mit akar a fiacskája, amikor ez őt oda-
húzza szoknyájánál fogva az asztalhoz, reá-
mutat a kenyérre s az egyik kezével olyan 
mozdulatot tesz, mint amikor a kenyérből egy 
karéjt vágnak le. Világos úgy-e, hogy éhes. 
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hogy kenyeret kér a kicsiny néma, némelyik 
lehet, hogy még a hasát megsimogatva is meg-
mutatta, hogy kellemetlen érzetei vannak. 
(A néma gyermeknek is megérti tehát szavát 
az édesanya.) 

Ilyenformán érteti meg magát a halló kör-
nyezetben a néma gyermek, hiszen a többi 
négy érzékszerve ép, azokkal felfogja az érze-
teket, gyűjti az ismereteket s így ezekkel a 
természetes jelekkel érintkeznek vele a siket-
néma-intézetben is akkor, amikor először lép 
az iskolába. 

A mesterséges jel az a már kiműveltebb 
nyelv, amely a siketnémák társaságában fejlő-
dött, csiszolódott ki a természetes jelből, amely 
sokak szerint az első embernek is a nyelve 
volt. Ezt a mesterséges jelnyelvet csak az érti 
meg, aki azt megtanulta. Fejlesztették persze 
ezt a nyelvet azok az intézetek is, ahol a jel 
volt az írás mellett a tanítás nyelve. A jel-
nyelvnek kisegítője, illetőleg kiegészítője az 
ujj-ábc, amely az ujjak különböző állásával az 
ábc-nek összes betűit ki tudja fejezni s alkal-
mas az írott szó, a nyomtatott szöveg, a tulaj-
donnevek betűszerinti tolmácsolására. 

— Ezzel az ujj-ábc-vel tanítják a siketnémá-
kat? 

— Nem. Amint már említettem, a hangos be-
szédre tanítják őket, arra a beszédre, amit mi 
is beszélünk. 

— De hogyan, amikor nem hallanak? Hát 
lehet a hangos beszédet másként is, mint a hal-
lás, vagyis a fül útján megtanulni? 

— Lehet. És pedig azért, mert a beszéd ele-
mei, részei, az egyes beszédhangok másként is 
érzékelhetők, másként is észrevehetők, mint a 
hallás szerve, a fül útján. Észrevehető a be-
széd látás és tapintás útján is (mert a beszéd-
hang nemcsak hangtani, nem csupán a hallás 
útján észrevehető jelenség). Példával bizonyí-
tom. Nézzen mindenki a számra s észre fogja 
venni mindenki, hógy egész más a szám állása, 
hogyha á, ó, ú, i vagy e hangot mondok ki. 
Észreveheti mindenki magamagán is, hogyha 
tükör előtt csinálja ugyanezt és megfigyeli a 
száját, az ajkait. Meglátja a hangok között lévő 
lényeges (optikai) különbséget. Az á-nál úgy 
szétnyitom a számat, a fogsoraimat, hogyha 
kisebb volna az öklöm, még az is beleférne a 
számba, az ó-nál már csak az ujjam fér bele, 
az i-nél már csak a körmöm hegye fér a két 
fogsor közé. 

Ha néhány mássalhangzót mondok ki, amit 
a tükörben nézzünk meg: p, t, k, 1, s hangokat, 
a különbség még szembetűnőbb, különösen 
akkor, ha ezeket a magánhangzókkal hasonlí-
tom össze. 

Hogy valóban szembetűnő, csupán szemmel 
is észrevehető jelenségek (különbségek) e han-
gok külső képei, az akkor látszik meg még job-
ban, meggyőzőbben, ha most még egyszer 
hangtalanul (zöngétlenül) mondjuk ki az előbbi 
hangokat s ha ezt ígjT megtesszük, megállapít-
hatjuk, hogy valóban nem a fül, hanem a szem 
vette észre ezeket a különbségeket. De néni 
csupán erre alapózzák a siketnémák hangos-

beszédtanítását. A kezünket (a tenyért vagy 
még inkább a kézfőt, amelynek a bőre érzéke-
nyebb), ha a gégénkre helyezzük, így is észre-
vehetjük az egyes hangok között levő még egy 
másik különbséget is. Vegyük a legegyszerűbb 
példát, a „p" és a „b" hangokat. Ejtsük ki mind 
a kettőt egymásután (közben egy kis szünetet 

Simon Antal, 
a váci kir. siketnéma-intézetnek első igazgatója. 

tartva) és megállapíthatjuk a különbséget a 
kezünkkel is. E két ajakhang közül ugyanis a 
„p" zöngétlen hang, amelynél nyitott hangré-
sen jött ki a hangszalagok között a levegő s 
ezért a hangszalagok nem rezegtek, nem érez-
tünk a gégefőn semmi rezgést. Viszont a „b" 
hangnál (amely zöngés hang) rezegnek a. hang-
szalagok, amit meg is érezünk a tapintószer-
vünkkel, a bőrrel. íme tehát a látás és a ta-
pintás szervei azok (a szem, a bőr s az izom-
érzés), amelyek segítségével a beszédhangok 
közti különbség hallás híján, tehát a siket em-
ber által is, érzékelhetők. 

— Így tanulják meg a siketnémák is ezeket 
a beszédhangokat kimondani? 

— Igen. Az első, a legkönnyebben kiejthető 
hangokat játékszerűen, annak tudata nélkül 
tanulják meg, hogy ők p, t, f hangot monda-
nak. Maradjunk a „p" hangnál, amely a siket-
némáknál az első, mert a legkönnyebben ki-
ejthető, miután ajakhang, a legkönnyebben 
szemlélhető, a legjobbati látható. Vegyünk egy 
kicsinyke (négyzetcentiméternyi) papírlapocs-
kát, hajtsuk azt össze átlói irányában, helyez-
zük el azt a kezünk fejére (vagy a tenye-
rünkbe), szorítsuk össze ajkainkat, pattintsuk 
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szét őket (úgy, mint azt a p-nél szoktuk), pat-
tintsuk ki a levegőt a papírdarabkára, amely 
elszáll s ajkunkról elhangzott a „p". Ezt min-
den épeszű siketnéma utánunk tudja csinálni 
egyszeri látásra, szívesen is csinálja, ami új-
fajta játék neki s ezzel kimondta ő is a „p" 
hangot. Ha felső fogsoromat az alsó ajkamra 
helyezem s így fúvatom a tüdőből az égő gyer-
tyát (ez is így játékosabb), kész az „f". Ugye-
bár egyszerű, játékos dolog ez is"? Azonban 
hozzátehetjük, hogy az egyes hangok tanítását 
elkerülendő, ami száraz, életnélküli eljárás, a 
siketnémaintézeti tanárok mindjárt a kezdetén 
(megfelelő előkészítés, hangulatkeltés, az isko-
lával való megbarátkozás után) értelmes szót 
igyekszenek tanítani. Az első ilyen szó a „pá", 
a legkönnyebb mássalhangzó a „p", egy a leg-
jobban szemlélhető magánhangzóval, az „á"-
val, ami azután, ha sikerül, az első köszöntése, 
köszönése, imádsága az első- vagy előkészítő-
osztályos siketnémának. A magánhangzót is 
jól lehet érzékeltetni. Megpróbálhatjuk azon-
ban mi is. Mondjunk erős és hosszantartó „á" 
hangot úgy, hogy tenyerünket a tüdőnkre he-
lyezzük, megérezzük észrevehetően, hogy rezeg 
az egész mellkas. Mondjunk újra á-t s most 
mutatóujjunk hegyét helyezzük a gégefőre s 
ott is vehetünk észre rezgést. Mondjuk az á-t 
közelről a tükör lapjára s ott változást fogunk 
észlelni, elhomályosodik a tükör. Bocsássuk 
ugyanígy a kilehelt levegőt a tenyerünkbe, ott 
is észreveszünk valami különbséget, meleg lesz 
a kibocsátott levegő. Az ú-nál pl. hűvös az 
ugyanúgy, de szűkebb nyíláson kifújt lég-
áramlat. 

Az épeszű siketnémáknál ezek az első kiejté-
sileg könnyebb szavak (pá, tó, fa, papa, pá 
papa, baba, áll a baba) minden nagyobb nehéz-
ség nélkül kiejthetők, ha előzőleg a zöngét, a 
hangszalagok rezgésekor támadt zörejt valami 
módon (játék, nevetés, talán sírás közben) ki-
csalni és tudatossá tenni sikerült. Az először 
kimondott szavak persze még hangszínezet, 
hangmagasság, hangsúly, a hang időtartama, 
erőssége szempontjából még sok csiszolásra 
szorulnak, mert fontos, hogy a kezdetben is jó 
legyen az alaphang, lényeges, liogy ne rosszul 
képzett hangot szokjanak meg a kis siket-
némák. A játékos foglalkozásból később ko-
moly, nehéz munka lesz, sokszor fáradságos és 
verejtékező a tanár és a tanuló részéről is. De 
ezen az úton-módon a siketnémák megtanít-
hatok a hangos beszédre s visszaadhatok a 
halló, épérzékű társadalomnak. 

— A siketnémák beszédszervei ezek szerint 
épek, úgy-e1 

— Igen. Kicsi kivétellel igen. Nincs „le-
nyőlve" a nyelvük a némáknak, amint vala-
mikor sokan gondolták s amit orvosi műtéttel 
akartak a múltban orvosolni. Hiába vág-
ták fel a nyelvét a némának (vagy mint kö-
zönségesen nevezték: kukának), bizony nem 
jött meg ettől sem a szava. Csupán tévhit, 
aminthogy sok szülő gyermekének nem egy 
1 ibáját (szellemi vagy beszédbeli fogyatékos-
ságát) azzal menti, hogy leesett kicsi korá-

ban, hogy megütötte a fejét, a feje lágy ára esett. 
Melyik gyermek nem ütötte meg a fejét, me-
lyik nem esett le legalább is egyszer székről, 
asztalról, talán a szilvafáról? — s mégsem lett 
néma. Bár, szó sincs róla, eséseknél is komoly 
sérülése támadhat csakugyan a gyermekeknek. 
A némák legtöbbje azonban nem így lett né-
mává. 

A siketnémák általában épek, egészségesek a 
beszédszervei, a tüdő, a légcső, a gége, a szájür, 
a nyelv, a fogak, az ajkak, az orr (az orr is 
a beszédszervekhez tartozik, példa rá az „in" 
hang, ami úgy lesz 111 hanggá, hogyha ajkain-
kat összezárjuk s a levegőt az orron bocsát-
juk ki). Legfeljebb a tüdeje gyengébb a siket-
némának és pedig azért, mert ő azt iskolába 
való behatásáig csupán a lélegzésre használta, 
de a beszédre addig nem. Lehetnek azután a 
jó, tiszta kiejtésű beszédnek akadályozói a meg-
nagyobbodott mandulák, vagy az orrüregben 
nőtt képletek, farkastorok stb., amit szakorvo-
sok megállapítanak és orvosolnak. A gyógy-
kezelés, a műtét után nem csupán a beszéd 
lesz jobb, tisztább a kiejtés, hanem egyeseknek 
testi és szellemi fejlődését is jótékonyan moz-
dítja elő. 

—I Megtanulnak-e a siketnémák mind beszélni f 
— Az intézetbe került épelméjű siketnómák 

többé-kevésbbé mind. (A nyelvérzék azonban, 
mint a hallóknál, az új, idegen nyelvtanulás 
iránt, itt is megnyilatkozik. Mi sem tanulunk 
meg egyformán idegen, francia, angol stb. 
nyelveket. Így a siketnémák sem s ezért az 
eredmény egyénenkint változó.) A siketnéma-
intézetekbe ugyanis felveszik mindazokat a 
mindkét nembeli siketnéma gyermekeket, akik-
nek a siketségen kívül más testi vagy szellemi 
fogyatkozásuk nincs. Sánta, vagy púpos siket-
némát felvesznek az intézetekbe, de a hülye 
némát nem veszik fel, mert ezek az előírt taní-
tási anyagot, a hangos beszédet nem tudják el-
sajátítani. (A hülye némákat szellemi fogya-
tékosok intézetébe kell felvétetni.) 

Megkérdezheti valaki azt is, hogy ilyeneknek 
születnek-e a siketnémák? Erre azt feleljük: 

— Jelentékeny részük így születik. A siket-
néma családjában a legtöbbször kimutatható, 
hogy a szülők vagy nagyszülők között volt 
iszákos, beteg (vérbajos, tüdővészes), avagy 
vérrokonok a szülők. A rendes, józan, egészsé-
ges életet élő szülőknek igen nagy ritkán szü-
letik siketen a gyermeke. 

A szerzett siketségnek is betegség vagy pe-
dig baleset az okozója. A járványos csecsemő-
és gyermekbetegségek gyakran okoznak siket-
séget, amelynek folyománya azután a néma-
ság. (Nem hallja a siket a beszédet, nem is 
utánozliátja azt, nincs ami ösztökélje a han-
gos beszédre.) Ezért kell a beteg gyermekhez 
orvost hivatni, mert nem lehet tudni, hogy mi-
féle betegsége van, mily szomorú következmé-
nye lehet a betegségnek. Valamikor különösen 
a vörheny okozott igen sok esetben siketséget. 
Ezeknek a siketségeknek a száma már jelenté-
kenyen megcsappant, aminek az az oka, hogy 
az egészségügyi viszonyok megjavultak, több 
az orvos, több a kórház, a szülők még falun 
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is orvost hívnak, ha beteg van a háznál s nem 
a szomszédasszonyokkal, javasasszonyokkal, a 
bábákkal, a borbéllyal orvosoltatnak. A vör-
heny megtámadja a fület, a hallás szervét (az 
agyhártyalob a hallási központot az agyban) 
s ennek siketség a következménye. Felléphet 
ilyen betegség akkor is, amikor hall s beszél 
már a gyermek, mondjuk 4—6 éves korban. Ha 
a vörhenyes betegség tönkretette a fület, a 
halló gyermek is siketté lesz, sőt a beszédjét 
is elfelejti, hogyha idejében nem adjuk be 

elsajátítani, de van néhány tantárgy (különö-
sen a kézügyességi tárgyak: rajz, torna), ami-
ben nagyobb .készségre, ügyességre, ismeretre 
tesznek szert. Általában elmondható a siket-
néma-intézetekről is, hogy a neveléstanítással 
kiművelik a siketnéma lelkét, kifejlesztik gon-
dolkodását, kinevelik erkölcsi érzékét, hogy 
lígy adják vissza a halló társadalomnak, hogy 
a hazának hasznos tagjai, istenfélő polgárai, 
egyházaiknak is hűséges, vallásos hívői lehes-
senek. 

A siketnémák váci kir. 
orsz. intézete. (A\ régi 

épület homlokzata.) 

valamelyik siketnéma-intézetbe. A siketnémák 
váci kir. orsz. intézetének óvodája a 4—6 éves 
siketnéma gyermekek számára e célból létesít-
tetett. A felnőtt is elvesztheti hallását, ezt 
megtanítják szájról leolvasni a beszédet s ak-
kor nem felejti el. Felnőtt siket ember hamar 
megtanulhatja ezt. 

— Néhány szót haszno^ lesz szólni arról is, 
hogy melyik társadalmi osztálynál található 
fel legnagyobb számban a siketnémaság? 

— Természetesen ott, ahol legnagyobb a nyo-
mofj" legkisebb az egészségügyi felvilágosult-
ság. Legtöbb siketnéma gyermeket a falvak 
szegény zsellérei, napszámosai, meg a bánya-
vidék lakói hozzák az intézetbe. Városok mun-
kásnegyedeiben, a szegény kisiparosok között 
is nagyobb számmal találhatók, de előfordul-
hat minden társadalmi osztályban. 

— Mit tanulnak a siketnémák a hangos be-
széden kívül az intézetben, milyen végbizonyít-
vánnyal bocsátják ki őket az életbe1 •— kérdez-
hetik ezután. 

A siketnéma-intézetek szakintézetek, amely-
nek alsó osztályai a nyelviskolákhoz hasonlít-
hatók a legjobban. A hangos beszéd megtaní-
tása a cél végesvégig és az alsó osztályokban 
csak ezt teszik. Az V. osztálytól a VIII. osz-
tályig ezenkívül a leghasznosabb közismere-
tekre is megtanítják őket, úgyhogy azt mond-
hatjuk, megtanulják körülbelül azt, amit az 
elemi iskolában tanulnak a tanulók, egyik-
másik tárgyban persze nem tudnak ennyit sem 

— Valami iparra megtanítják-e a siketnémá-
kat az intézetekben? 

— Nem. Egy időben a most már 132 éve 
fennálló váci intézetben voltak iparműhelyek, 
nyomdászat, könyvkötészet, szabóság, cipészet, 
de belátták, hogy egyszerre két úrnak szol-
gálni nem lehet. Ezért az ipari képzést beszün-
tették, amely hátráltatta a tanítási erdményt. 
Az intézet elvégzése után a sziilők csakúgy, 
mint a halló gyermeket, iparosmesterekhez ad-
ják s ott tanulják meg azt az ipart, amelyet 
választottak, amelyhez különösebb hajlandósá-
got éreznek, vagy amelyik iparra a szülőknek 
a siketnémát elhelyezniük sikerült. 

— Mély pályákon boldogulnak leginkább a 
siketnémák? 

— Az ipari pályákon. A férfiak legtöbbje 
szabó, cipész, betűszedő, könyvkötő, a nők 
varrónők, hímzőnők lesznek többnyire, vannak 
azonban közöttük kiváló rajzolók, iparművé-
szek, szobrászok, festők, nem egy ezek közül 
elismert művész. Nem érdektelen megemlíteni, 
hogy az egyik budapesti országos dalosverseny 
háború előtti plakátpályázatát egy magyar 
siketnéma (Budai István) nyerte el. De nehogy 
azt gondolják, hogy zenére, dalra is tanítják 
a siketnémákat az intézeteikben; siket embert 
zenére tanítani nem lehet. Ha azonban a hal-, 
lásukat is visszaadják majd nekik, akkor majd 
erről is lehet szó. 

Folynak most ilyen, a hallásuk felébreszté-
sére irányuló kísérletek is a budapesti állami 
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intézetünkben, amelyek, lia beigazolódnak, ak-
kor egy magyar tehetségnek világraszóló cso-
dájáról számolhatunk be. Ha így lesz, akkor 
teljesebbé lesz a Megváltó példájának a köve-
tése. Az Isteni Üdvözítő a némát ugyanis be-

szélővé tette, a siketet pedig hallóvá. Eddig 
csak az elsőt követtük, most rátértünk a má-
sodik útmutatásra is, a siketek fülének meg-
nyitására. Adja Isten, hogy e munkát is siker 
koronázza. 

A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I T Á R C A 
K Ö L T S É G - V E T É S E A Z 1 9 3 4 - 3 5 . É V R E . 

A költségvetés általános indokolásából: A 
tárca 1934/35. évi költségvetésében is folytató-
dik a kiadási kereteknek általános pénzügyi 
okokból szükségessé vált szűkítése, mely már 
az előző négy év költségvetését is jellemezte. 

Az előirányzatban szereplő kiadások és bevételek 
főösszegeinek az előző évi előirányzattal szemben 
mutatkozó eltéréseit az alábbiakban ismertetjük: 

Rendes kiadások: 
1933/34. évre megállapított összeg 86,138.600 P, 
1934/35. évre előirányzott összeg 81,903.800 P, 

az 1934/35. évre tehát kevesebb 1,234.800 P-vel. 

Kendkívüli kiadások: 
Átmeneti kiadások: 

1933/34. évre megállapított összeg . . . . 1,789.500 P,-
1934/35. évre előirányzott összeg . . . . 2,483.200 P, 

az 1934/35. évre tehát több 693.700 P-vel. 

Beruházások: 

1933/34. évre megállapított összeg . . . . 257.000 P, 
1934/35. évre előirányzott összeg . . . . 185.000 P, 

az 1934/35. évre tehát kevesebb 72.000 P-vel. 

Rendes bevételek: 
1933/34. évre megállapított összeg . . . . 6,435.000 P, 
1934/35. évre előirányzott összeg . . . . 6,564.000 P, 

az 1934/35. évre tehát több 129.000 P-vel. 

Rendkívüli bevételek: 
1933/34. évre megállapított összeg . . . . 160.000 P, 
1934/35. évre előirányzott összeg . . . . 190.000 P, 

az 1934/35. évre tehát több 30.000 P-vel. 

Az összes kiadási csökkenés tehát 613.100 P, a be-
vétel többlete viszont 159.000 P. 

A fenti összehasonlító kimutatásnak 1933/34. évi 
számadataiban bentf'oglaltatnak oly összegek is, mélyek 
eddig a pénzügyi és a földmívelésiigyi tárcánál irányoz-
tattak elő, de egyes intézményeknek alább tárgyalandó 
átvétele folytán az 1934/35. évben mán a vallás- és köz-
oktatásügyi tárcához fognak tartozni. 

A rendes kiadásokból 66 (az előző évben 66-8) millió 
P személyi természetű. A csökkenést a megállapított 
végleges létszámhoz való közeledés, a Magyar Nemzeti 
Múzeum létszámának újabb rendezése és az egyete-
mekre vonatkozó szervezési intézkedésekkel kapcsolat-
ban a tanszékek számának apasztása okozza, továbbá 
az az arányos számításon alapuló levonás, mely az 
1934 : I. t.-c. végrehajtásával kapcsolatban — a külön-

böző címek személyi természetű kiadási rovatai közt 
szétosztva — számításba vétetett. A személyi kiadások 
apadását kisebb mértékben ellensúlyozza az az emel-
kedés, amely a középfokú, valamint az elemi iskolák 
tanszemélyzetének illetményeinél az automatikus elő-
lépés folytán jelentkezik. A személyi természetű ki-
adások a rendes kiadásoknak 77-7%-át (az előző év-
ben 77-6%-át), az összes tárcakiadásoknak 75-3%-át 
(az előző évben 75-8%-át) képviselik. 

A dologi természetű rendes kiadások összege kere-
ken 18-9 (az előző évben 19-3) millió P. 

A csökkenő kiadási keretben is gondoskodni kellett 
egyes kiadási tételek emeléséről és néhány új tétel be-
állításáról, egyrészt, hogy a tárca a múltban gyökerező 
kötelezettségeknek eleget tehessen, másrészt, hogy 
egyes égető időszerű kérdések megoldása elősegíttes-
sék. Míg az 1933/34. évi költségvetésben a népművelés, 
a könyvtárügy legkirívóbb hiányainak enyhítésére s 
főként az állásnélküli diplomások foglalkoztatásának 
megindítására biztosított a miniszter új hiteleket, az 
1934/35. évi költségvetésben a diplomások foglalkoz-
tatását szélesebb keretekben kívánta biztosítani, emel-
lett főként az elhanyagolt elemi és polgári iskolai épü-
letei' tatarozására igyekezett számottevő összegeket 
felvenni s ezzel — a közoktatásügyi érdekek mellett — 
mind az állami vagyonállag megóvásának, mind a hazai 
ipar foglalkoztatásának érdekeit szolgálni. 

A költségvetés összeállításánál lehetőség szerint már 
figyelembe vette a miniszter azokat a törvényjavaslatait, 
amelyeket a törvényhozás most tárgyal. A Magyar 
Nemzeti Múzeumról szóló törvényjavaslatban kör-
vonalazott új szervezet tükröződik vissza a „Tudomá-
nyos célok támogatása" cím személyi és dologi ki-
adásainak előirányzatán. A m. kir. József Nádor mű-
szaki és gazdaságtudományi egyetem szervezetéről 
szóló törvényjavaslattal összhangban, az állatorvosi 
főiskola költségvetése a földmívelésügyi, a soproni 
bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola költségvetése 
pedig a pénzügyi tárcától ide hozatott át és az eddigi 
József-műegyetemmel s az egyetemi közgazdaságtudo-
mányi karral foglaltatott össze. 

Mélyreható változtatás történt a költségvetés alaki 
beosztásán. Az elmúlt években a költségvetési címek 
nagy száma nem domborította ki eléggé a tárca terü-
letének nagy egységeit, amilyen például a felsőoktatás, 
avagy a népoktatás, és nem juttatta kellőképen ki-
fejezésre ezeknek logikus sorrendjét. Az új beosztás 
az eddigi 26 címet 12-be vonja össze: 1. Központi igaz-
gatás. — 2. Vallási célok támogatása és egyházak ja-
vadalmazása. — 3. Művészeti célok támogatása. — 
4. Művészeti tanintézetek. — 5. Tudományos célok 
támogatása. — 6. Egyetemek, klinikák és tanárképzők. 
— 7. Külső tanügyi igazgatás és szakfelügyelet. — 
8. Középfokú tanintézetek. — 9. Népoktatás. — 10. 
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Népművelési célok támogatása. — 11. Testnevelés. — 
12. Diákjóléti célok támogatása. — A nagy egységek 
keretén belül a kisebb egységekről, nevezetesen az 
egyes iskolatípusok költségeiről is teljes összefüggő 
képet kíván a miniszter nyújtani, olymódon, hogy az 
állami és a nem állami iskolákra fordított költségeket 
nem egymástól elszakítva, külön címben, hanem 
iskolatípusonkint összefoglalva irányozza elő. Az isko-
lák igazgatásának és felügyeletének szerveit, melyek 
eddig részben külön címeken, részben az iskolai cí-
mekbe beolvasztva szerepeltek, ezúttal egy címbe fog-
laltan vette föl. 

Mindezekkel az alaki újításokkal a miniszter nem-
csak a költségvetés logikusabbá tételére, jobb áttekint-
hetőségére törekszik, hanem egyúttal az iskolafelügye-
let reformját s a személyzeti státusok rendezését is elő-
készíteni és megkönnyíteni óhajtja. 

1. Elemi iskolai tanító-, tanítónő- és kisded-
óvónőképző-intézetek. 

a) Állami intézetek. 
Az állami tanító-, tanítónő- és kisdedóvónő-

képző-intézetek száma változatlanul 12. Ebből 
tanítóképző-intézet 7, tanítónőképző 4, óvónő-
képző-intézet 1. 

Állami tanítóképző-intézet van: Baján, Buda-
pesten, Jászberényben, Kiskunfélegyházán, Kő-
szegen, Nyíregyházán és Pápán. — Állami ta-
nítónőképző-intézet: Budapesten 2, Cinkotán és 
Győrött 1—1. — Állami kisdedóvónőképző-inté-
zet van Budapesten. 

Az állami tanítóképző intézetek növendékeinek lét-
száma az 1933/34. iskolai év elején 1139, a tanítónő-
képzőké 984, az óvónőképzőé 166, összesen 2289, 
vagyis 34-gyel kevesebb, mint az előző évben. 

A személyi járandóságok összege 884.590 P (záró-
jelben adjuk az összehasonlító adatot az 1933/34. évi 
költségvetés előirányzatával szemben: -(-6247 P). Az 
alkalmazottak létszáma 226 (13 igazgató, 133 rendes 
tanár, 1 testnevelő tanár, 12 helyettes tanár, 29 gya-
korlóiskolai tanító, 2 mintaóvónő, 3 nevelő, 33 altiszt 
és szolga). 

A dologi kiadások 469.000 P-vel (—400 P), a ki-
küldetési és átköltözködési költségek 2500 P-vel sze-
repelnek. 

A kiadások főösszege 1,356.090 P ( + 5847 P), a be-
vételeké 439.000 P (+34.200 P). 

b) Nem állami intézetek. 
A nem állami tanító-, tanítónő- és óvónő-

képző-intézetek fenntartásához az alkalmazott 
tanerők illetményeinek kiegészítése útján já-
rul az állam. Ezen a címen 389.736 P irányoz-
tatott elő, de az 1934 :1. t.-c. végrehajtásával 
kapcsolatban 7446 P levonásával s így a való-
ságos szükséglet 382.290 P (—8614 P). 

A fizetéskiegészítő államsegélyben részesülő tanító-, 
tanítónő- és kisdedóvónőképző intézetek száma 31 és 
pedig: Budapest IV. ker. róm. kath. tanítónőképző, 
Budapest IX. ker. róm. kath. tanítónőképző, debreceni 
róm. kath. tanítónőképző, debreceni ref. tanítóképző, 
debreceni ref. tanítónőképző, egri róm. kath. tanító-
képző, egri róm. kath. tanítónőképző, esztergomi róm. 
kath. tanítóképző, esztergomi róm. kath. tanítónő-

képző, győri róm. kath. tanítóképző, kalocsai róm. 
kath. tanítóképző, kalocsai róm. kath. tanítónőképző, 
kecskeméti ref. tanítónőképző, kiskúnfélegyházai róm. 
kath. tanítónőképző, kisvárdai róm. kath. tanítónő-
képző, kőszegi róm. kath. tanítónőképző, miskolci ág. 
h. ev. tanítóképző, nagykőrösi ref. tanítóképző, pápai 
róm. kath. tanítónőképző, pápai ref. tanítónőképző, 
pécsi róm. kath. tanítónőképző, pécsi róm. kath. tanító-
képző, sárospataki ref. tanítóképző, soproni róm. kath. 
tanítónőképző (Orsolyák), soproni róm. kath. tanítónő-
képző (Megváltó), soproni róm. kath. kisdedóvónő-
képző (Megváltó), soproni ág. h. ev. tanítóképző, 
szarvasi ág. h. ev. tanítónőképző, szegedi róm. kath. 
tanítóképző, szegedi róm. kath. tanítónőképző, veszp-
rémi róm. kath. tanítónőképző. 

A Magyar katholikus tanulmányi alapból fenntartott 
tanítóképző intézeteknél a tanszemélyzet létszáma 25, 
a többi tanítóképzőnél a világi tanárok létszáma 124, 
a szerzetes tanároké 81. 

A fizetéskiegészítő államsegély mérve a világi tan-
erőknél 60%, a szerzetes tanerőknél az állami rend-
szerű IX. fizetési osztály 3. fokozatával járó illetmény 
40%-a. 

2. Állami elemi népiskolák. 
A rendes kiadások 1. rovatán a személyi 

járandóságok szerepelnek 13,401.880 pengővel 
(—64.816 P). A részletezés szerint az állami 
elemi iskolai tanítók közül 412 van a VII. fize-
tési osztályban, 3935 a VIII—XI. fizetési osz-
tályban, 261 a segédtanító, a létszám tehát 4608. 

Törzsfizetésük együtt évi 9,986.466 P 
Lakáspénzük együtt évi 1,986.914 P 
Családi pótlékuk együtt évi 608.832 P 
Hadipótlékuk együtt évi 73.440 P 
Közlekedési segélyük évi 9.720 P 
Egyéb pótlékuk évi 40.160 P 

Mindösszesen évi 12,705.532 P 

Ugyanitt irányoztatott elő 94 önálló hitoktatónak 
226.803 P, valamint 215 altisztnek és szolgának 266.897 
P illetménye, végül a fokozatos előléptetésekkel járó 
45.720 P költség is. 

Az indokolás szerint az előlépésekből származó 
többlet ellenére, az 1934 : I. t.:c. végrehajtásával kap-
csolatos levonás folytán csökkenés mutatkozik. A ren-
des tanítók létszáma nem fedi a tényleges szükségletet, 
ezért nagyobbszámú helyettes tanító alkalmazására 
van szükség; ezenkívül a betegség miatt távollevő tan-
erők helyettesítéséről is gondoskodni kell, hogy az ok-
tatás zavartalan menete biztosítható legyen. 

A más ágazatoknál működő tanítók visszarendelése 
és iskolába való beosztása iránt a lehetőséghez képest 
intézkedés történt, úgyhogy azok létszáma az előző évi 
66-ról 51 főre csökkent. 

Állami elemi népiskola jelenleg 501 községben van, 
mégpedig 1309 iskola 3722 tanteremmel. 

A 2. rovaton a dologi kiadások 197.920 P-vel szere-
pelnek, a 3. rovaton az átköltözködési költségek 
10.000 P-vel, a 4. rovaton a budapesti Ferenc József 
Tanítók Háza segélyezésére és épületének fenntartási 
költségeire 3500 P (— 500 P) van előirányozva. 

A kiadások főösszege 13,613.300 P (—65.316 P), a 
bevételeké 100.000 P. 
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3. Nem állami elemi népiskolák. 
A községi, hitfelekezeti és érdekeltségi elemi 

népiskolákat a tanerők illetményeinek kiegé-
szítése alakjában segélyezi az állam. Erre a 
célra 15,980.030 P irányoztatott elő (+74.840 P). 

Az indokolás szerint összesen 9912 községi, hitfele-
kezeti és érdekeltségi elemi népiskolai világi rendes 
és 758 segédtanító fizetése és családi pótléka, 550 szer-
zetesrendi tanító fizetése, valamint 50 kisegítő tanító 
díjazása vétetett itt számításba. Az előirányzat össze-
állításánál levonatott az iskolafenntartók részéről biz-
tosított természetbeni járandóságok értéke és a kész-
pénzbeli járandóságok összege. A természetbeni járan-
dóságok értékegységekben, a készpénzbeliek pedig a 
mindenkori tanítói kezdőilletmények százalékában 
vagy meghatározott pengőösszegekben állapíttattak 
meg. Valamennyi államsegélyes tanítói állás helyi ja-
vadalma összesen 145.193 értékegységet, 290.898%-ot 
— ebből 1000 kisegítő tanítói % csak a szorgalmi idő 
10 hónapjára — és évi 250.000 pengőt képvisel. Egy 
értékegység évi 21 P-vel, egy százalék pedig évi 14 P 
40 f-rel, a segédtanítóknál évi 12 P-vel számíttatik. 

A világi rendes tanítók közül 601-nek illetménye a 
VII. fizetési osztály szerint irányoztatott elő. 

Az itt számításba vett 11.270 tanerőnek együttes fize-
tési és családi pótlékigénye évi 24,089.896 P, ebből az 
iskolafenntartókra 7,431.008 P, a segélyező állam-
kincstárra pedig 16,658.888 P, illetve a 3-5%-os idő-
közi megtakarítás figyelembevételével 16,075.830 P 
esik, az arány tehát 31-61%—-68-39%. A most említett 
összeg az 1934 :1. t.-c. végrehajtásával kapcsolatos le-
vonás folytán 15,980.030 P-re csökken. 

A 6. rovaton községi és hitfelekezeti elemi népisko-
lák tandíjkárpótlására 125.300 P. tanszerek adomá-
nyozására 2000 P, Wodianer-jutalmakra 1000 P, 60 el-
látatlan volt tanító, tanítóözvegy és -árva nyugdíjpótló 
államsegélyére 13.680 P, inségbejutott működő vagy 
állástalan tanítók, ezek özvegyeinek s árváinak segé-
lyezésére 6020 P, összesen 148.000 P (—1930 P) irá-
nyoztatott elő. 

A 7. rovaton elemi iskolai épületek tatarozására és 
építkezési segélyekre 100.000 P vétetett föl. Az az évi 
5000 P előirányzat, amely a megelőző költségvetések-
ben a beruházások közt szerepelt, teljesen elégtelen-
nek bizonyult a megnövekedett szükségletek kielégíté-
sére. Számos iskolaépület összeomlással fenyeget és 
hatósági bezárása is elrendeltetett. Minthogy az iskola-
fenntartók és a helyi érdekeltségek a helyreállítások-
kal, illetőleg új épületek vagy épületrészek létesítésé-
vel járó költségeket viselni teljesen képtelenek, az 
állam hathatósabb támogatását ebben az irányban is 
biztosítani kellett. 

4. Gazdasági népiskolák és tanonciskolák. 
A személyi járandóságok előirányzata 554.850 

pengő (+2884 P), a dologi kiadásoké 23.130 P 
(+4 P), a kiküldetési és átköltözködési költsé-
geké 2400 P, a nem állami tanszemélyzet illet-
ményeihez való hozzájárulás 33.370 P (—1263 P), 
egyéb hozzájárulásoké 190.000 P (—8751 P). 

A gazdasági népiskolák célja: a továbbképző tan-
köteles korban levő gyermekeket, továbbképzésük 
mellett, a gazdaság egyes ágaiban annyira kiképezni, 
hogy a fiúk képesek legyenek kisbirtokukat okszerűen 
kezelni vagy mint mezőgazdasági munkások értéke-
sebb munkát teljesíteni, a leányok pedig, mint leendő 

gazdaasszonyok, megismerkedjenek a munkakörükbe 
eső tudnivalókkal. 

Az önálló gazdasági népiskolák száma 52, közülök 
21 állami jellegű, 31 pedig községi. Az 1933/34. tan-
évben összesen 7557 fiú és 10.119 leány, együtt 17.676 
tanulójuk van. 

önálló gazdasági népiskolák a következő helyeken 
vannak: 

Állami jellegűek: Békéscsaba, Csanádpalota, Makó, 
Csongrád, Kiskúndorozsma, Debrecen, Eger, Gyön-
gyös, Hatvan, Nagykörű, Szolnok, Hajdúszoboszló, 
Jászberény, Tóváros, Monor, Kalocsa, Kiskúnhalas, 
Abony, Kiskunfélegyháza, Nyírbátor és Tiszaföldvár. 

Községi jellegűek: Békés, Gyoma, Kőröstarcsa, Me-
zőberény, Szeghalom, Derecske, Berettyóújfalu, Ko-
rnádi, Szeged-Alsóközpont, Szeged-Felsőközpont, Sze-
ged-Röszke, Szeged-Szatymaz, Székesfehérvár, Debre-
cen, Kaba, Nádudvar, Heves, Dévaványa, Fegyvernek, 
Jászladány, Kisújszállás, Kúnmadaras, Kúnszentmár-
ton, Mezőtúr, Túrkeve, Moson, Cegléd, Lajosmizse, 
Nagybajom, Dunaföldvár és Szekszárd. 

A gazdasági irányú továbbképző népiskolák száma 
900. Ez iskolákban az 1933/34. tanév folyamán 43.685 
fiú és 44.545 leány, összesen 88.230 tanuló nyer ok-
tatást. 

A tanonciskolák azokat az elméleti s rajzi ismerete-
ket közlik a tanoncifjúsággal, amely ismeretek birto-
kában a tanoncok mesterségüket eredményesebben 
folytathatják. Az 1933/34. tanévben az iparostanonc-
iskolák száma 423, a kereskedőtanonciskoláké 35. 
A tanonciskolák közül 2 állami jellegű (Szolnokon és 
Csongrádon), a többi iskolát pedig községek, gyárak 
vagy más helyi érdekeltségek tartják fenn. A községi 
iparostanonciskolai 23 főhivatású tanító illetmény, 
kiegészítő államsegélyben részesül, a jelzett 3-3.370 P 
összegben. A községi gazdasági irányú továbbképzők 
és mintegy 160 iparos- és kereskedőtanonciskola 
190.000 P fenntartási államsegélyt kapnak. 

5. Gyógyítva nevelő iskolák. 
Személyi járandóságok fejében 817.340 P 

(—17.151 P), dologi szükségletekre 403.900 P 
(—22.690 P), kiküldetési és átköltözködési költ-
ségekre 500 P. tanárjelöltek segélyezésére 8640 P 
irányoztatott elő. 

Ide tartoznak a siketnémák, vakok és szellemileg 
fogyatékosok gyógypedagógiai és foglalkoztató inté-
zetei, a beszédhibák javítására szolgáló tanfolyamok, 
a kisegítő iskolák, a gyógypedagógiai és orvospszicho-
lógiai intézet, végül a gyógypedagógiai tanárképző fő-
iskola. 

6. Állami kisdedóvó-intézetek és menedékházak. 
A személyi járandóságok 1,382.490 pengővel 

(—15.880 P), a dologi kiadások 34.130 P-vel, az 
átköltözködési költségek 1500 P-vel szerepelnek. 

A személyi járandóságok részletezése szerint 
a IX—XI. fizetési osztályba sorolt állami kis-
dedóvónők létszáma 564, a segédóvónőké 20. 

Törzsfizetésük együtt évi 1,137.480 P 
Lakáspénzük együtt évi 145.468 P 
Családi pótlékuk együtt évi 10.656 P 
Közlekedési segélyük évi 3.720 P 

Mindösszesen évi 1,297.324 P, 
amihez még a fokozatos előléptetéseknek 8328 P-nyi 
költsége járul. 



172 
N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS N É P M Ű V E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó 

67. eVFi. 

Az állami gyermekmenedékházvezetőnők létszáma 2, 
fizetésük együtt évi 30(50 P, lakáspénzük pedig 263 P. 

A nem rendszeres illetmények közt 16 helyettes 
óvónő és 350 dajka járandósága szerepel. A más ága-
zatoknál szolgálatot teljesítő állami óvónők száma 18. 
Jelenleg 235 községben 385 állami óvoda van. 

A kiadások főösszege 1,418.120 P, a bevétel 1000 P. 

7. Nem állami kisdedóvó-intézetek és menedék-
házak. 

A nem állami óvónők és állandó gyermek-
menedékházvezetőnők illetményeinek állami ki-
egészítésére 640.420 P (—4090 P) irányoztatott 
elő. 

333 nem állami világi rendes és 39 segédóvónő fize-
tése és családi pótleka, 153 szerzetesrendi óvónő fize-
tése, 40 állandó menházvezetőnő fizetése és családi 
pótléka, végül 5 kisegítő óvónő díjazása irányoztatott 
itt elő, amely összegből a fenntartók részéről biztosí-
tott helyi javadalom — a nem állami elemi iskolai 
tanítóknál követett módon — levonatott. Az óvónők 
és menedékházvezetőnők együttes helyi javadalma 
420 értékegység, továbbá 16.893 rendes óvónői % 
egyenkint évi 14 P 40 f-rel, 900 segédóvónői % egyen-
kint évi 10 P 80 f-rel és 1825 menházvezetőnői % 
ugyancsak évi 10 P 80 f-rel. 

Az itt számításba vett 570 tanerőnek együttes fize-
tési és családi pótlékigénye évi 949.137 P, amely ösz-
szegből a fenntartókra 281.909 P, a segélyező állam-
kincstárra 667.628 P, illetve a 3-5%-os évközi meg-
takarítás levonásával 644.260 P esik. az arány tehát 
30-41—69-59%. A most említett összeg az 1934 : 1. t.-c. 
végrehajtásával kapcsolatos levonás folytán 640.420 
P-re csökken. 

A nem állami kisdedóvók és menedékházak fenn-
tartási és személyi segélyezésére 1250 P, helyreállítási 
segélyeire is 1250 P, óvóintézeti épületek létesítésének 
előmozdítására pedig 2000 P vétetett föl. 

8. Nem állami tanszemélyzet Országos 
Nyugdíjintézete. 

Az 1924 : XXVIII. t.-c. alapján működő Nyug-
díjintézet a nem állami tanszemélyzetnek, vala-
mint e tanszemélyzet özvegyeinek és árváinak 
ellátásáról gondoskodik. 

Költségvetési előirányzata az 1934/35. évre: 

Kiadás- Nyugellátások { 13,425.118 P 
Kezelési költségek 3.596 P 
Kecskeméti Faragó Béla országos 

árvaház részesedése 140.000 P 
Kiadások összege 13,568.714 P 

Bevétel: Nyugdíjjárulékok 2,112.014 P 
Állami hozzájárulás 11,456.700 P 

Bevételek összege 13,568.714 P 

9. Tanítói internátusok alapjai. 

Ezek az alapok az 1930 : VII. t.-c. rendelke-
zése folytán beszedett elemi iskolai beiratási 
díjakból keletkeztek. Rendeltetésük: a tanítók 
gyermekei részére internátusok létesítése, fenn-
tartása és támogatása. 

Három ily alap van: Állami Tanítói Internátusok 
Alapja az állami, községi, társulati, magán, valamint 
a görögkeleti, unitárius és izraelita elemi iskoláknál 
befolyó beiratási díjakból, ugyanily jellegű 'iskolák 
tanítóinak gyermekei javára. Bevételi és kiadá*si elő-
irányzata: 104.000 P. — Katholikus Tanítói Internátu-
sok Alapja (62.000 P) a római és görög katholikus, 
végül Protestáns Tanítói Internátusok Alapja (31.000 
P) a református és evangélikus elemi iskoláknál be-
folyó beiratási díjakból a megfelelő jellegű iskolák 
tanítógyermekeinek javára. 

A D E B R E € £ I I ( ; Y £ K M E K E K £ G É S Z § É G I G Y I 
y i z s g A l a t á m k e b e d m é m y e . 

írta: G A U S E R R F Z S Ő . 

_Ur. Neuber Ede debreceni egyetemi tanárnak 
és társainak a debreceni I. osztályos gyerme-
keken két tanéven át végzett egészségügyi 
vizsgálatai, melyekről most terjedelmes műben 
számolt be a tudós professzor, méltán keltett 
nagy feltűnést nemcsak az orvosok, hanem a 
pedagógusok körében is. 

Annak az 1612 elsőosztályos gyermeknek meg-
vizsgálásából származott nagy adathalmaz 
nemcsak népünk és elsősorban gyermekeink 
egészségügyi viszonyaiba enged mély bepillan-
tást, hanem értékes támpontul szolgálnak min-
den gyakorlati és kultúrpedagógus számára, 
aki szívén viseli a nemzet virágainak egészsé-
ges fejlődését és aki nevelő munkáját minél 
tökéletesebben és a gyakorlati élet javára kí-
vánja elvégezni. 

Megtudjuk e vizsgálatból elsősorban azt, hogy 
az első osztályba felvett gyermekek tekinté-

lyes hányada olyan fertőző betegséget hozott 
magával, amiről sem ő, sem a tanítók vagy 
a szülők nem tudtak. így vérbajosnak talált a 
vizsgálat 36 elsőosztályos tanulót (2-2%-ot), de 
ezeken kívül még olyan 43 tanuló is akadt, 
akit vérbajgyanúsnak kellett minősítenie a 
vizsgálatnak, a rajtuk észlelt tünetek alapján. 
Ezekkel együtt a vérbajos gyermekek száza-
léka 4-8%-ra rúg. Ha figyelembe vesszük a vér-
baj jelenlétét eláruló tüneteket (széles orrhát, 
ívelt kemény szájpad, jellegzetes hegek az ar-
con, csipkézett és ritkaállású fogazat), a leg-
több tanító maga is megtalálhatja a tanulók-
nál gyakrabban előforduló testi és szellemi 
rendellenességek okait. Ha pedig ezen külső 
jelek feltűnőek, tudni fogja abbeli kötelessé-
gét, hogy az osztály megfertőzésének megelő-
zése végett felhívja a szülők, esetleg a hatósá-
gok figyelmét. 
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A második nagy fertőző betegség, amely né-
pünknek, különösen a gyermekeknek nagy ha-
landóságát okozza, a tuberkulózis. A megvizs-
gált 1612 elsőosztályos tanuló közül nem ke-
vesebb, mint 477 mutatott elváltozásokat a tü-
dőben s ezek közül 322 esetben tüdőgümőkóros 
folyamat volt kimutatható. Ez azt jelenti, hogy 
az iskolába beiratkozó gyermekek 21%-a már 
a gümőkór csiráival fertőzve jön az iskolába, 
ami azt a súlyos feladatot rójja a tanítókra, 
hogy ennek a százaléknak emelkedését meg-
akadályozzák, sőt az iskolai egészségügyi rend-
szabályok szigorú betartásával le is csökkent-
sék. Megállapította még a vizsgálat azt is, 
hogy a száraz, világos és nagy szobákban lakó 
gyermekek közül kevesebben voltak a fertő-
zöttek, mint a nedves, szűk és sötét lakások-
ban lakók között. 

Rachitisben (angolkóros csontelváltozások) 
512 tanuló (31-7%) volt. 

E gyakori népbetegség leküzdése végett igen 
ajánlatos, ha a tanítók a gyakori tejivásnak 
csinálnak propagandát. Saját vizsgálataimból 
ugyanis kitűnt, hogy a Dunántúlon a gyerme-
kek 20%-a, az Alföldön azonban alig 15% szo-
kott naponta kevés tejet inni. 

Pedagógiai szempontból is nagyjelentőségű 
munkát végzett a tudós professzor azáltal is, 
hogy a tanulók között gyakran tapasztalható 
kedvetlenségnek, szórakozottságnak, liányási in-
gernek, csökkent munkabírásnak és álmatlan-
ságnak okait felderítette. Kitűnt ugyanis, hogy 
ezen tüneteknek leggyakoribb oka a bélférgek 
jelenléte, amelyet a megvizsgált 1537 tanuló kö-
zül 361 esetben állapítottak meg. Ezek közül 
egyféle féreggel fertőzött volt 313 gyermek, 
két- és háromféle féreggel pedig 48. Egyébként 
ötféle bélféreg romboló hatását sikerült meg-
állapítani. Az ezekkel való fertőzésnek leggya-
koribb oka az illemhelyek tisztátalansága vagy 
teljes hiánya. Erre mutat az, hogy míg a bel-
városi tanulók között alig akadt ilyen fertő-
zött, addig a kültelki és tanyai tanulók 50— 
60%-a találtatott fertőzöttnek. 

Pedagógiai szempontból ugyancsak nagyfon-
tosságú az az eredmény, melyet a vizsgálat a 
tanulók tisztasága tekintetében állapított meg. 
Eszerint ugyanis a gyermekek 17%-a piszkos-
nak, 30-6%-a tetvesnek, 23%-a pedig ruhatetű, 
bolha és bolhacsípésektől szenvedőnek találta-
tott. Érdekes, hogy míg a fiúkon csak 108 eset-
ben volt a serketetű megállapítható, addig a 
leányokon 386 esetben. Ennek oka nemcsak a 
hiányos tisztálkodásban, hanem elsősorban a 
hosszú hajviseletben keresendő. Mivel ezen 
élősdieknek a fejbőr állandó izgatása által a 
tanulmányi eredményre, figyelemre, sőt a ma-
gaviseletre is nem csekély befolyása van, ter-
mészetesen nagyon helyesen cselekszik minden 
tanító és iskolaigazgató, ha a tanuló testének 
és ruhájának tisztaságára, hajának rövidre-
vágására is nagy súlyt helyez, nemcsak a fiúk-
nál, hanem a leányoknál is. A szülők maguk 
is megértéssel fogadnák az iskolának ilyen-
irányú kezdeményezését, ha a szülői értekezle-
ten a tanítók rámutatnának a hosszú haj okozta 

betegségekre és arra, hogy egészségi és neve-
lési szempontból egyaránt kívánatos, hogy a 
gyermekek állandóan rövid hajjal járjanak is-
kolába. A tetvesség ugyanis nemcsak a figye-
lem korlátoltságát vonja maga után, hanem 
súlyosabb betegségeknek is okozója lehet, mert 
elősegíti furunkulusok, abszcesszusok és kar-
bunkulusok kifejlődését. 

Különös jelentőséggel bírnak még a fogászati 
vizsgálat eredményei. Nemcsak azért, mert eb-
ből kitűnt, hogy az összes tanulók 70%-a hi-
bás fogazatú, hanem főleg azért is, mert a 
megállapítás szerint a hibás fogazatúak leg-
nagyobb része városi gyermek volt, míg ellen-
ben a tanyai gyermekeknek csak 53%-a volt 
hibás fogazatú. Ennek magyarázata valószínű-
leg az, hogy a tanyai gyermekek egészségesebb 
ételekkel táplálkoznak és többet lévén a szabad 
levegőn, ellentállóképességük is nagyobb. Ez 
mutatja tehát, hogy a tanyai gyermekek által 
nagyobb mennyiségben fogyasztott nyers tej, 
barna kenyér, nyers gyümölcsök (egész nyáron 
át dinnye) és főzelékfélék jobb hatással van-
nak a gyermekek egészségére és épségére, mint 
a városiak által fogyasztott főtt ételek, sültek 
és- konzervált gyümölcsök. 

Hogy a jóltápláltság és jólfejlettség között 
nincs meg mindig az egyenes arányosság, azt 
mutatja az a tény, hogy a megvizsgált tanulók-
nak 16%-a minősíttetett jóltápláltnak, ezzel 
szemben jólfejlettnek mégis ennél nagyobb, 
19-6%-ot kellett minősíteni. Ez a szám tehát 
mutatja, hogy a gyermekek jó fejlődésének 
nem csupán a jó táplálkozás a feltételei, ha-
nem más tényezők is nagy befolyással van-
nak, elsősorban a napfény, mozgás és friss le-
vegő. A vizsgálat adatai szerint a gyermekek-
nek közel 15%-a gyengén tápláltnak találta-
tott. Ez a szám azt mutatja, hogy a tanítóknak 
növendékeik szociális gondozására is súlyt kell 
hclyezniök és az arra rászorultak részére az 
Ifjúsági Vöröskereszt, Szívgárda és más jóté-
konykodó szervezetek hathatós támogatását is 
igénybe kell venniök, illetve, ahol ezek még 
nem működnek, megszervezni és segítségükkel 
növendékeik szociális gondozását is meg kell 
oldaniók. 

Nem volna teljes ezen ismertetésünk, ha nem 
említenők meg, hogy a vizsgálat a lehető leg-
alaposabb és legrészletesebb lévén, így a gyer-
mekek altestének, főleg a leányoknak erész-
beni egészségbeli állapotára is kiterjedt. A vizs-
gálat megállapította, hogy az 538 leány közül 
355 annyira ápolatlan volt, hogy ennek követ-
keztében 153 esetben súlyos betegség lépett fel, 
amiről sem a gyermek, sem a szülők nem tud-
tak. Az ilyen beteg, elhanyagolt gyermek az 
iskolai munka szempontjából legtöbb esetben 
súlyos tehertétel. A testén levő kóros, lobos 
állapot következtében sem megfelelően figyelni, 
sem önálló, megfelelő munka elvégzésére nem 
képes. A tanító a legtöbb esetben csak azt veszi 
észre, hogy a gyermek nem tud haladni a töb-
biekkel, de ennek okát eddig nem is sejthette, 
íme, a debreceni klinika ezen vizsgálata és 
megállapítása arra is kellő fényt derített, hogy 
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a leánygyermekek testének ápolatlansága mi-
lyen súlyos, az iskolai nevelés szempontjából 
is rendkívül káros elváltozásoknak lesz igen 
gyakran okozója. 

A szemek, fül-, orr-, gége- és vércsoportokra 
kiterjedő vizsgálatok eredményei alapján a tu-
dós professzor elsősorban azt a tanulságot 
szűri le, hogy az iskola I. osztályába kerülő 
minden gyermeket sorozni, azaz alapos orvosi 
vizsgálatnak kell alávetni, amelyet az iskola-
orvosoknak kellene elvégezniök. 

Tekintettel azonban arra, hogy iskolaorvo-
saink még nincsenek és a legtöbb községnek 
belátható időn belül nem is lesz, a tanítóra 
hárul az a súlyos kötelesség, hogy a gyerme-
kek egészségügyének legfőbb őre és sok eset-
ben orvosa is legyen. E nehéz feladat elvégzé-
séhez a klinikai vizsgálat nagyon értékes tám-
pontokat és útmutatást ad. Ezek felhasználha-
tók és feldolgozhatók a beszéd- és értelemgya-
korlatok körében, a szülői értekezleteken, sőt 
az iskolánkívüli népművelő előadásokon is. • 

Mindenesetre kívánatos, hogy a két éven át 
nagy fáradsággal és alapossággal folytatott 
vizsgálatok értékes eredményei az egész ma-
gyar közegészségügynek és népoktatásügynek 
javítására szolgáljanak. 

ISKOLÁNKÍVÜLI NÉPMŰVELÉS 

A somogyi leventék a népművelésben 
írta : FELCZÁN JÓZSEF. 

A z iskolánkívüli népművelés célja: tekintet 
nélkül a társadalmi és felekezeti hovátartozandó-
ságra, minden tanköteles koron túli ifjúra, fel-
nőttre áldásos hatását egyformán kiterjeszteni. 
Ezért, de meg különösen azért, mert a serdülő 
ifjúság gondozása elsőrendű nemzeti érdek 
(amilyen az ifjúság, olyan a nemzet jövője), 
a levente-egyesületekbe tömörített fiatalok kü-
lönleges nevelőoktatására kiváló gondot kell 
fordítani. Módot ad erre a leventeintézményt 
életre hívó 1921. LIII. t.-c. végrehajtási utasí-
tása, de különösen a levente-egyesiiletek alap-
szabályában hangoztatott kívánság, mely sze-
rint „a levente-egyesület célja a nemzet erejé-
nek gyarapítása, testben és jellemben erős, 
tiszta erkölcsű leventék nevelése; elméleti és 
gyakorlati tanfolyamok, előadások tartása, da-
lárdák, zenekarok szervezése, műkedvelő elő-
adások rendezése, hazafias lapok járatása ál-
tal." 

Ezekből is kitűnik, hogy a leventeképzés cél-
kitűzése, szervezete magával hozza a leventék 
testi nevelése mellett a lélekfejlesztést, „a lelki 
ember" formálását, kialakítását. A törvényhozó 
bölcs intenciójától való eltérés, a test és lélek 
összhangja elleni vétek, nevelési hiba, a nemzet 
ifjúsága ellen elkövetett bűn lenne a testneve-
lési törvényt hézagosan, az igazi lényegétől el-
térően végrehajtani. Kár lenne a levente-
egyesületekben rejlő lehetőséget és alkalmat a 
fegyelem, akarat, erkölcs, nemzeti érzés, össze-

tartozandóság nevelésére, tudást terjesztő mun-
kára ki nem használni! 

A Somogyvármegyei Iskolánkívüli Népműve-
lési Bizottság mindezek tudatában, számotvetve 
a lehetőségekkel, munkatervében különös he-
lyet biztosított a leventék művelésének. A gya-
korlati keresztülvitelre és a munka eredmé-
nyére nézve ide iktatjuk a következőket. 

A vármegye testnevelési és népművelési bi-
zottsága novemberben tudomására adta a le-
vente-egyesületek vezetőségének, hogy a le-
venteképzés téli szünetében (december 20—ja-
nuár 31.) öt alkalommal — lehetőleg vasárnap, 
megfelelő órában — két-két előadást tartsanak 
kizárólag a leventék részére. Előadóképen a fő-
oktató vagy ennek felkérésére a tanító, lelkész, 
jegyző, orvos stb. működnek közre. 

Az 1933—34. tanévben — az egész vármegyére 
szólólag — a következő tíz előadáscímet adta 
meg a bizottság: 

1. Attila (a hősiesség eszménye). 2. Báthory 
István (az igazi nagyság). 3. Zágonyi Mikes 
Kelemen (a hűség). 4. Körösi Csorna Sándor 
(az erős akarat). 5. Berzsenyi Dániel (a hazafi-
ság). 6. Gróf Széchenyi István (a nemzet taní-
tója). 7. Önismeret. 8. Gazdasági rend. 9. Egész-
ség. 10. Munkásság. 

Az összes előadások gyújtópontjában a le-
vente-eszmény fogalma állt; az a gondolat, 
hogy a levente miben tekintse követendő pél-
dának az ismertetett nagy magyarok életét. 
Az elmúlt évben a „szülőföld", a jövőben „az 
elszakított részek" fog az előadások központjá-
ban állani. Az előadások ilymódon való össze-
állításában a miniszteri rendeletben hangsúlyo-
zott „koncentráció" elvét igyekeztünk követni. 

Az előadók munkájának megkönnyítése, az 
előadás sikerének fokozása érdekében történt, 
hogy a vármegye testnevelési lapja, a Somogyi 
Levente, idejében közölte a soron levő előadás 
anyagát, a felhasználható forrásszövegeket, be-
állítható kísérő számokat. 

Az így előkészített népművelő tevékenység 
kellő ellenőrzése is megtörtént, hogy ez minél 
sikeresebb legyen, kötelessége volt a főoktató-
nak közölni az előadások napját, óráját, helyét, 
az esetleges nehézségeket. A beszámoló jelen-
tés (munkanapló, előadói tiszteletdíjról szóló 
nyugta, előadásonként 1 P) a munka befejezté-
vel a járási testnevelési vezetőség útján a vár-
megyei népművelési bizottsághoz érkezett. 

A somogyi levente-egyesületekben az 1933—34. 
évben előbb jelzett népművelő előadásokra vo-
natkozóan az alábbi tapasztalatokat szereztük. 

A vármegye 308 levente-egyesületéből 263, 
összesen: 2730 népművelési előadást tartott, 
ezekért kifizetett előadói díj: 2730 P. 

Az ellenőrzés folyamán szerzett tapasztala-
tok és a beküldött jelentések igazolják, hogy 
a leventék nagy lelki haszonnal, örömmel vet-
tek részt a munkában, nemcsak mint hallgatók 
és hozzászólók, hanem mint a kísérő számok 
(szavalat, ének stb.) szereplői is. Az előadók 
legtöbb helyen lelkesedéssel végezték munká-
jukat. Nem egy jelentés nyomatékkal emeli ki, 
hogy az előadók és a leventék sajnálták, hogy 
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az előadások száma csak tíz volt. Számos hely-
ről az a kérés érkezett, hogy a jövőben az elő-
adások száma emeltessék. 

A beszámoló jelentésekből kitűnik az is, hogy 
sok helyütt megfelelő előadó vagy helyiség hiá-
nyában nem lehetett az előadásokat megtartani. 

A jövőévi előadások anyagának és megren-
dezésének módjára nézve többen értékes és ér-
dekes gondolatokat vetettek fel. 

Az itt előadottak csak halvány vázai annak 
a munkának, amelyet a levente-egyesületekben 
a leventék lélekalakítása, emberebbé, magya-

rabbá tétele érdekében tennünk kellene, de elég 
ahhoz, hogy megnyissa szemünket a levente-
képzés és nevelés nagy jelentősége, az e téren 
való teendők fontossága iránt, láttassa meg a 
leventeifjúság nevelése terén uralkodó bajokat 
(a megfelelő oktató, előadó, helyiség hiánya) 
és azok komoly voltát. 

A levente lélekgondozása, lélekformálása te-
rén sok a munkalehetőség, sok a kötelességünk. 
Somogyvármegye Testnevelési és Népművelési 
Bizottsága, karöltve lelkes munkatársaival, szá-
molva a lehetőségekkel, dolgozik a megye 24 
ezer iskolánkívüli ifjának nevelő-oktatásán. 

G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

Méregetés és számolás a kertben. 
(II. osztály.) 

írta: LENDVAY BÉLA. 

M íg régi Tantervünk külön vette a számolást 
és külön a mérést s a számolás tanítását az 
I—VI. osztályokban, a mérést pedig csak az 
V—VI. osztályokban kívánta, addig mostani 
Tantervünk a számolást és a mérést összekap-
csolja s valamennyi osztályban együtt kívánja 
tanítani. S ez olyan természetes kívánalom, 
hogy szinte csodálkozunk, miért is nem volt ez 
így régi Tantervünkben. Mert hiszen az élet a 
számolást és a mérést nem választja el. Mikor 
számolunk, akkor, ha mást nem, értékeket mé-
rünk s mikor mérünk, akkor számolunk is. 
A mérésnek és a számolásnak együtt kell ha-
ladnia tanításunk egész folyamán. 

Ebben a tanításban egyrészt azt kívánom be-
mutatni, hogy a számolás és mérés tanítása 
miként kapcsolódjék össze, másrészt pedig azt, 
hogy így tavasszal hogyan dolgozzuk fel az 
erre alkalmas tárgykört a II. osztályban. 

A tanítás feltételezett előzménye, hogy a gyer-
mekek a 80 körében már elvégezték a művelete-
ket, mégpedig az összeadást, a pótlékozó és el-
vevő kivonást, a szorzást, meg a részekre és a 
bennfoglaló osztást is. Most szerzett ismeretei-
ket a gyakorlati életben alkalmazzák úgy, hogy 
a kertben szemlélődnek, méregetnek, számlál-
gatnak s a gyűjtött adatok egy részét a tan-
teremben kiszámítják. A számítási és mérési 
készség fejlesztése mellett nevelési célokat is 
szolgálok azzal, hogy a szülők gondos munká-
jára, a családért való küzdelmére is rámutatok 
s rendre, előrelátásra nevelem a gyermekeket. 

Tervezet. 
Szemlélődés, méregetés, adatgyűjtés a kertben. 

Általános szemlélődés. Megállunk a kert al-
kalmas helyén s végignézünk rajta. — Mi min-
den van ebben a kertben? — kérdezem, mire a 
gyermekek elsorolják mindazt, amit látnak. 
— Most szép, zöld, virágos a kert. — Bezzeg nem 
ilyen volt a télen! — Akkor havas volt. — Most 

szépül, csinosodik s közben itt minden fa, min-
den bokor, virág és más növény dolgozik, hogy 
megfizesse, visszaadja gazdájának azt a mun-
kát, amit ráfordított. — Mivel fog fizetni az a 
szép, virágzó körtefa! — És az a cseresznyefa? 
— A kert ágyakra van osztva. — Mi lehet azok-
ban? — Mivel fognak azok fizetni? — Hol van-
nak a virágok s hol a konyhakerti vetemények? 
— Mivel van bekerítve a kert? — Hány oszlop 
vau az egyes oldalakon? stb. 

Részletes szemlélődés, számolgatás. — Szám-
láljuk meg, hány almafa van a kertben! — szó-
lok s megindulunk az utakon a fák számlálá-
sára. — Hány körte-, barack-, szilvafa van? 
(Itt alkalmam nyílik arra, hogy a különféle fá-
kat megismertessem a gyermekekkel.) — Mi-
féle fák vannak ebben a. kertben? — Hány van 
mindegyikből? — kérdezem s ezzel a számemlé-
kezetet fejlesztem. — Ezt ne felejtsétek el, hogy 
a tanteremben is meg tudjátok mondani. (Való-
színű, hogy akad gyermek, aki nyomban ki-
számítja, hogy összesen hány fa van a kertben 
s ezt megmondja. Ezt nem akadályozom meg, 
hanem azt, hogy hogyan adja össze, nem kér-
dezem. Erre majd a tanteremben kerül a sor, 
mikor másik gyermek fogja a példát meg-
fejteni.) — Hány ribizke- és hány egresbokor 
van? — kérdezem s ezeket is megszámláljuk. 

— Most nézzétek, számláljátok meg, hány 
részre van osztva a kert s hány ágy van min-
den részben, — mondom s a gyermekek ön-
állóan számlálgatják. (Valószínű, hogy lesz kö-
zöttük olyan, aki a kert tagolását másként ve-
szi, mint a többi. Ebben az esetben, hogy egyenlő 
adatokat kapjak, közösen is megállapítjuk a 
kert tagolását és az ágyak számát.) — Hány 
részre van osztva a kert? — Hány ágy van az 
egyes részekben? — kérem számon az emléke-
zettől. 

— Most meg azt nézegessük, hogy mi minden 
van az ágyakba ültetve. — Hány ágyban van 
borsó, bab, petrezselyem, saláta, ugorka, pap-
rika, sóska, laboda stb.? — Ki tudná megmon-
dani, hogy miből s hány ággyal van? 

Méregetés. — Hány lépés hosszú lehet ez a 
kert? — becsültetek lépésekkel s a gyermekek 
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számokat mondanak. (Lehet, hogy van közöt-
tük olyan, aki gondolatban valóban méreget, be-
esülget, de bizonyára olyan is akad, aki csak 
számot mond. Hogy a gyermekeket alapos becs-
lésre szoktassam, kiméretek 10 lépést, ezt a tá-
volságot szemléltetem s gondolatban ráhelyez-
tetem a kert hosszúságára.) — Mérd meg' lépés-
sel. Jóska, úgy, hogy közben hangosan szám-
lálj! — Ti meg magatokban számláljátok! 

— Hány lépés széles lehet a kert? — kérde-
zem s a szélességét ugyanúgy állapíttatom meg, 
mint a hosszúságát. — Hány lépés hosszú s 
hány lépés széles a kerti 

— Igen, de a gyermek lépése rövidebb, mint 
a felnőtté! Aztán meg egyik gyermek nagyob-
bakat lép, mint a másik. Azért legjobb lesz, ha 
ezzel a méterrel is megmérjük, -— mondom s a 
méterrudat mutatom. — Nézzétek meg, milyen 
hosszú ez a méter, aztán becsüljétek meg, hány 
méter hosszú lehet a kert, — indítom becslésre 
a gyermekeket. — Pali és Pista mérjék meg, 
ti pedig figyeljétek, jól mérik-e s közben szám-
láljatok! 

— Hány méter széles lehet a kert! — készte-
tem becslésre a gyermekeket, aztán a kert szé-
lességét is megméretem. 

— Becsüljétek meg, hogy milyen szélesek le-
hetnek a kert főutai! — Mérjétek meg, győződ-
jetek meg, hogy eltaláltátok-e! — Milyen szé-
lesek lehetnek a kert mellékutai! — Mérjétek 
meg, hogy eltaláltátok-e! 

— Hány méter hosszú és hány méter széles 
lehet ez a borsóval beültetett ágy! — Hány sor 
borsó van benne! — Hány ágy van beültetve 
az egész kertben borsóval? 

— Figyeljétek meg, hogy melyik ágy na-
gyobb, a borsóval beíiltetett-e, avagy a babbal 
beültetett? — Hány sor bab van egy-egy ágy-
ban! — Egy-egy sorban hány bokor bab van? 
— Hány cm-nyire van az egyik bokor a má-
siktól? 

-— Hány ágyat ültetett be káposztapalántával 
a gazdasszony? — Hány sor van egy-egy ágy-
ban? — Minden sorban hány palánta van? 
— Hány cm-nyire van az egyik sor a másik-
tól? — S egyik fej a másiktól? (Becslés, mérés.) 

A gyermekeket lehetőleg olyan helyre állí-
tom, ahonnan a kert fáinak magasságát át-
tekinthetik s a magasságok becslésére indítom, 
így: — Nem minden fa egyenlő magas ebben 
a kertben. Nézzétek s mondjátok meg, melyik 
a legalacsonyabb s melyik a legmagasabb fa 
a kertben! — Milyen magas lehet a legalacso-
nyabb s milyen a legmagasabb fa! — Mérjétek 
meg a legalacsonyabbat! — Hogyan lehetne 
megmérni a legmagasabbat! — kérdezem, mire 
a gyermekek tervezgetnek. Ha nem találnák el, 
szemléltetem a mérés módját. Megméretek egy 
hosszabb rudat, pl. meszelőnyelet s azt emelem 
fel a fa hegyéig, tehát felülről lefelé s nem 
alulról felfelé mérek. — Nézzétek s becsüljétek 
meg, hány méter magasak lehetnek a kert kör-
nyékén levő épületek? — Melyik közülük a leg-
alacsonyabb s melyik a legmagasabb? 

S így tovább megszámláltatom, megbecsülte-
tem, megméretem, ami a kertben adódik. 

A kertben történő méregetés után felmegyünk 
a tanterembe s a gyűjtött adatokkal számolta-
tunk. (Nem feltétlenül szükséges, hogy a szem-
lélődést, méregetést nyomban számtanóra kö-
vesse. Semmi zavart nem okoz az, ha másnap 
dolgozzuk fel a szemléleteket. Ennél tovább 
azonban ne húzzuk, mert az adatok elhomályo-
sodnak a gyermek lelkében.) 

A szerzett szemléletek feldolgozása 
a tanteremben. 

Előkészítés. 
a) A s z e r z e t t s z e m l é l e t e k f e l ú j í -

t á s a . — A kertben jártunk, ahol nézegettünk, 
méregettünk. Mi mindent láttunk ott? Miket 
számláltunk meg? — Hány volt mindegyikből! 
— Mit becsültünk s mértünk meg! — Mivel 
mértünk? — Hány méter volt a kert szélessége, 
hosszúsága! — Milyen szélesek voltak az utak! 
— kérdezem, mire a gyermekek elmondják a 
mérési és megszámlálási adatokat is. Ha vala-
mire nem emlékeznének, azt magam mondom 
meg úgy, hogy ha kívánatos, a táblán rajzon 

, szemléltetem. 
b) C é l k i t ű z é s . -— Kiszámítjuk, hogy hány 

fa, káposzta s más egyéb van Nagy Andrásék 
kertjében s hogy hány méter kerítés veszi kö-
rül azt a kertet. 

Tárgyalás. 
a) S z á m o l á s é s m é r é s a f á k r ó l . 
1. A példa fejtegetése. — Hány almafa volt 

abban a kertben! — 6. — Hány körtefa? — 11. 
— Még másféle fa is volt. — Volt 14 őszibarack, 
7 kajszinbarack-, 15 cseresznye-, 16 szilva-, 3 
mandulafa, 4 diófa, — szedik össze a fák meny-
nyiségét a gyermekek, miközben a számokat a 
táblára írom. (Itt azért szükséges a felírás, 
mert 8 számot az emlékezetben egymás után 
megtartani a II. osztályos gyermeknek még ne-
héz volna.) — Hány gyümölcsfa volt abban a 
kertben összesen? — kérdezem, mire a gyerme-
kek az előző rászoktatás alapján így felelnek: 
— Annyi, amennyi ezeknek a számoknak az 
összege! — Adjuk össze, — mondom s a számok 
közé + (meg) jelet, utánuk pedig = (annyi 
mint) jelet írok. Ekkor a tábla képe ez lesz: 

6 + 11 + 14 + 7 + 15 + 16 + 3 + 4 = 
2. A példa megfejtése. — Add össze egymás 

után ezeket a számokat, Ferkó! — 6 meg 11 az 
17, — mondja a gyermek könyen azért, mert itt 
még tízest nem lép át. — 17 meg 14 — mondja 
s itt már gondolkozni kezd. — Gondolkozását 
nem zavarom, hanem türelmesen várok s né-
zem, hogy az osztály magában számol. Már a 
szemekről, esetleg a felemelt kezekről látom, 
hogy kik fejtették meg a feladatot. Ha a felelő 
gyermek megfejtette, akkor elmondatom vele, 
hogy miként számította ki s ezzel ellenőrzöm 
a kiszámítás menetének módját, mely a követ-
kező lehet. Az egyik ez: 17 + 10 = 27 + 4 = 31. 
A másik megfejtési mód pedig ez: 17 + 4 = 21 
+ 10 = 31. A harmadik ez: 10+10 = 20. 7 + 4 = 11, 
20+11 = 31. Bármelyiket választja a gyermek, 
elfogadom. — 31 meg- 7 az 38, — mondja a gyer-
mek könnyedén, mert tízest itt sem lép át. 
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A 38 + 15-nél már ismét gondolkozik. — Han-
gosan add össze! — mondom, hogy már a fele-
lésnél ellenőrizzem a gondolkozását. A gyermek 
kiszámítja úgy, amint neki könnyebb s meg-
állapítja, hogy 38 + 15 =53. Majd az 53-lioz hoz-
záadja a 16-ot s megállapítja, hogy az 69. Élihez 
hozzáadja a 3-at s lesz 72, ehhez meg a 4-et, 
lesz 76. — Hány fa volt összesen abban a kert-
ben? 

Hogy a gyermekeket más öszeadási menetre 
is rászoktassam, most ugyanazt a példát más 
menetben adatom össze. így: — Add össze elő-
ször a tízeseket! — 10 meg 10 az 20, meg 10 az 30, 
meg 10 az 40, — mondja a gyermek. — Most 
meg add hozzá az egyeseket! — 40 meg 6 az 46; 
meg 1 az 47; meg 4 az 51, meg 7 az 58; meg 5 
az 63; meg 6 az 69; meg 3 az 72; meg 4 az 76. 
— Lám, így is 76. 

— Hanem ha először összeadod a tízeseket, 
aztán az egyesek hozzáadását hátul a 4-nél kez-
ded, talán több lesz! — mondom s így is össze-
adatoin. Majd meg előbb az egyeseket adatom 
össze s ezekhez adatom a tízeseket. 

Milyen magas volt a legmagasabb fa a 
kertben? — Vájjon elférne-e ez felállítva ebben 
a teremben! — Milyen magas volt a legalacso-
nyabb fa! Meddig érne az, 'ha itt állítanánk 
fel! — kérdezem s a gyermekek képzelet után 
méregetnek s méregetésüket a méterrúddal el-
lenőrzöm. 

b) A b o r s ó á g y a k é s az e l v e t e t t 
b o r s ó . — Hány ágy volt bevetve borsóval! 
— Négy. — Milyen széles s milyen hosszú egy-
egy borsóval bevetett ágy? — 3 méter hosszú 
és 1 méter széles. — Vájjon hány ilyen ágy 
férne el ebben a tanteremben? — indítom a tér 
elképzelésére és beosztására a gyermekeket, 
akik az ágyak és a tanterem méretei szerint 
számítanak. — Hány méter hosszúságot tesz ki 
az a négy ágy együtt! — 3 X 4 métert, vagyis 
12 métert, mert 3 X 4 = 12, - számítják a gyer-
mekek. — Vájjon elférne-e-az a mi tantermünk-
ben? — Hány méter széles lenne az a négy ágy 
együtt! — 4 méter, mert az ágy 1 méter széles. 
— Elférne-e a szélességben együtt a négy ágy 
a tanteremben? 

— Hány sor borsó volt egy ágyban? — 5, — 
mondja a gyermek. — S a négy ágyban együtt? 
— 20 sor. — Ha egy sor borsón 4 kg fog te-
remni, hány kg borsója lesz a gazdasszonynak! 

— 20X4 kg borsója. 20X4 = 80, — mondhatja 
a gyermek s ha nehezen számítaná, megfordí-
tom a szorzót és a szorzandót, vagy pedig így 
vezetem rá: Hány kg- borsó terem 10 soron? 
— 40 kg. — Ha 10 soron 40 kg, hány kg fog 
teremni 20 soron? — 2X40, vagyis 80 kg. — 
Ennyi meg is terem, ha rendesen öntözik, ka-
pálják. 80 kg borsó pedig bőségesen elég lesz 
annak a családnak. -— Vájjon egyenlő nagy-
ságúak voltak-e azok a borsók? — Az egyik 
ágyban már virágoztak, a másikban meg alig 
keltek ki. — Miért lehet az? — Mert az egyiket 
korábban, a másikat később ültették. — Miért? 
— Azért, hogy mindig legyen a háznál friss 
borsó. — Lám, milyen előrelátó, okos asszony 
a Nagy néni! 

— Bab is volt ültetve abban a kertben. Hány 
ágyban volt! —• 4-ben. — Milyen hosszú és mi-
lyen széles volt egy-egy ágy? — Mindegyik 
3 ín hosszú és lVa m széles volt. — Hány 111 
hosszú volt az a négy ágy? — 3X4, vagyis 
12 m hosszú. — Elférne az itt a tanteremben? 
— Hány méter széles volna az a négy ágy ösz-
szesen? — 4Xl 'Á m. — Ha egy m széles lett 
volna minden ágy, hány rn széles lett volna 
a négy őszesen? — vezetem rá a gyermekeket 
az okoskodásra. — Akkor 4 m széles lett volna. 
— De nem 1 m széles egy-egy ágy. — 1 és fél. 
— Még azt is ki kell számítanunk, hogy mennyi 
a 4XV2 méter. — Számítsuk ki részenként! — 
Mennyi a 2XV2in! — Az 1 m 3Va m! — Az 
IV2 111. — Akkor még hozzáadsz '/2 m-t. — Akkor 
2 m lesz. — Négy 111 meg 2 in! — Az 6 in. A 4 
ágy 6 m széles összesen. Hanem másként is 
kiszámíthatnánk, hogy mennyi a 4XIV2 méter. 
— Mennyi a 2 X % méter? — Az 1 m. — S még 
hányszor kell vennünk a V2 m-t. — Még kétszer 
s az is 1 m. Egy 111 meg 1 m az 2 111. 4 m meg 
2 111 az 6 m, — okoskodik a gyermek. (IIa 4 X V» 
m-nek, mint egész és törtszámnak összeadása 
nehezen menne, úgy lépésről-lépésre haladva 
mérjük meg ezt a tanterem padlózatán, miköz-
ben az összeadás menete ez lesz: l'/á+l'A m = 
3 111, + 1V2 m = 4'/2 m, + l'/2 m - 6 m.) Vájjon 
elférne ezeknek a babbal beültetett ágyaknak 
a. szélessége ebben a tanteremben? 

— Azt is megszámláltuk, hogy egy-egy ágy-
ban hány sor s minden sorban hány bokor bab 
van. — Minden ágyban 4 sor volt s minden sor-
ban 10 bokor. — Hány bokor bab volt akkor 
egy-egy ágyban? — 4X10, vagyis 40. — Ifa egy 
ágyban 40 bokor bab volt, hány bokor volt két 
ágyban? (Minthogy a gyermekek még csak 
80-ig tanultak számolni, azt, hogy hány bokor 
volt a négy ágyban összesen, nem számíttatom 
ki. Ha azonban valamelyik gyermek meg-
mondja, elismerésemet fejezem ki s ezzel szá-
molási kedvét és önbizalmát fokozom.) 

Ugyanígy számítgatjuk tovább a többi szem-
lélet anyagát is, miközben a méréseket is el-
képzeltet jük s ahol szükséges, mérünk is. Sőt 
a szemléletekkel kapcsolatos számításokban to-
vább is mehetünk s az esetleges eladásokból 
vagy más jövedelmekből származható hasznot 
is kiszámíttatjuk. 

Begyakorlás. 
a) Ö s s z e f o g l a l á s . — Ki s mire emlék-

szik abból, amit kiszámítottunk? — kérdezem, 
mire több gyermek jelentkezik s mindegyik el-
mond egy-egy példát. Ha valami az emlékezet-
ben elhomályosult volna, azt felújítjuk. A pél-
dák egyszerű elmondásával s az eredmények 
megmondásával azonban nem elégszünk meg, 
hanem az elmondott adatokból ismét kiszámít-
tatjuk. Ezzel gyermekeinknek nemcsak számo-
lási készségét, hanem számemlékezetét is fej-
lesztjük. 

b) R a j z . A gyermekek rajzolják le a kertet 
s írják oda a méreteket és a növények mennyi-
ségét is. 
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c) A k e r t s a b e n n e v é g z e t t m u n k a 
é r t é k e l é s e . — IIa nem volna Nagy Andrá-
séknak kertje, vájjon hol vennék a zöldségfélét, 
a gyümölcsöt? — S honnan vennék el azt a 
pénzt, amit erre kiadnának! — Más jövedel-
mükből. — Tehát hasznos-e a. konyhakert? — 
Érdemes-e vele foglalkozni? —• Ki s mikor dol-
gozik a kertben? — Miféle munkákat kell el-
végezni? — De amint láttátok, ezt a munkát a 
kert bőségesen visszafizeti. Ha a kertet a gazda, 
gazdasszony gondozza s benne minden munkát 
idejében elvégez, a kert bőségesen visszafizeti 
a fáradságot. 

— Hol vannak községünkben konyhakertek? 
— Mely utcák házainak nincs konyhakertje? 
— Hol s kitől szerzik be ezek a családok mind-
azt a zöldségfélét és gyümölcsöt, amire nekik 
szükségük van? — Mire fordítják tehát ezek 
keresetük egy részét? — S ki kapja meg tőlük 
azt a pénzt? — Az, akinek kertje van s azt 
gondozza. — Ö sem kapja tehát ingyen a pénzt, 
hanem fárad, dolgozik érte. (A tanításnak ez 
a mozzanata szoros kapcsolatban lesz a beszéd-
es értelemgyakorlatok anyagával, mert a köz-
ség kertes és kertnélküli házai és a lakosoknak 
egymásra való utaltsága is szóba kerül.) 

d) í r á s b e l i f e l a d a t . Előbb a szóban 
megfejtett példák adatait és eredményeit Íras-
suk le, majd a következő példákat írjuk a táb-
lára s ezeket oldják meg a gyermekek: 

13 + 16 + 7 + 36 + 8; 9 + 3+28 + 16 + 19=; 
21 + 12 + 4 + 18 + 7 = ; 5 + 4 + 19 + 32 + 11=; 
2 X 2 4 = ; 3 X 2 4 = ; 2 X 2 5 = ; 3 X 2 5 = ; 2 X 2 « = ; 
3X26 = . 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

a) Hazai és tanügyi lapokból. 

Nemzetnevelés. Az április 15-én megjelent szám-
ban a vezércikket Szabó I). Béla írta. A tavaszi 
tanítógyűlések alkalmából bölcs tanácsokkal 
buzdítja az iskola hivatásos vezéreit a köz-
szellem nemesítésére, a pályatársi összetartásra 
ós hivatásszeretetre. A Pedagógia rovatban 
dr. Nevelős Gyula miniszteri tanácsos szépen 
megírt tanulmányban részletesen ismerteti 
H óm an Bálint kultuszminiszternek az iskolán-
kívüli népnevelés tárgyában kiadott rendeletét, 
mely kultúrpolitikai eseményként nagy hatást 
tett a pedagógusok és a közönség- körében. Ér-
dekes szemelvények vannak a lapban Szalézi 
don Boscó igazságairól és nemes élete példáza-
taiból. Homóczy István egyházmegyei totan-
felügyelő a katli. tanítók áthelyezésének kér-
dését fejtegeti igen érdekesen. A madarak és 
fák napjára Gintli János ír tanulságos fejte-
getést. A lap megható nekrológban búcsúztatja 
a kath. tanügy halottját, Öveges Kálmánt s kü-
lön fölhívásban fordul a kath. társadalomhoz, 
hogy az elhúnyt pedagógusnak emléket állítson. 

Iskola és Egészség. A március 15-én megjelent 
III. szám tartalma is bizonyítja azt az előkelő 
nívót, amelyet a folyóirat alapítói, szerkesztői 
és írói oly méltóan képviselnek irodalmunk-
ban. A táplálkozásról, a beszéd nevelő erejéről, 
hibáiról, a fogak jelentőségéről, a gyermek^ 
nyaraltatásról, a szabad és erdei iskoláról, a 
védőoltásról, az iskolai egészségvédelemről, az 
iskolaorvos pszichológiájáról és hivatásáról 
vannak a lapban cikkek. 

Katholikus nevelés. (A katholikus hittanárok 
és hitoktatók egyesületének közlönye.) A folyó-
irat áprilisi számát Krywald Ottó cikke vezeti 
be, melyben a kitűnő egyházi író az egyház 
fölfogását fejti ki a testnevelésről. Tamás Ernő 
a leányifjúság irodalmi érdeklődéséről írt tájé-
koztató cikket. Értékesek a következő tanulmá-
nyok is: A házasélet etikája, dr. Marczell Mi-
hálytól; Resurrexi!, dr. Bárdos Istvántól. A 
Példák, Gondolatok, Események, Ismertetések 
cím alatt s végül a Szerkesztői üzenetek rovat-
ban foglaltak mindenestől összhangzóak a lap 
etikai tartalmával és szellemével. 

Levente. A levente-egyesületek hivatalos lapja 
most megjelent számában eredeti lelkes szelle-
mének teljes épségében szolgálja nagy nemzeti 
célját, hogy most növekvő ifjúságunkat az ősi 
magyar erkölcsökben nevelje. Legújabb száma 
első cikkéül a miniszterelnöknek a magyar 
ifjúsághoz intézett szózatát közli. Vitéz nagy-
megyeri Baits Károly ny. altábornagy Új ma-
gyar fajkép címen írt cikket. Dr. Badványi 
Kálmán pedig a hetedik cserkésztörvényről ér-
tekezik. Gabányi János, a hírneves katona-
költő ezúttal Salgó múltjából közöl érdekes 
adatokat és jellemző eseményeket. Mézes János 
A magyar igazság című cikksorozatát ebben a 
•számban fejezi be. Nagyon érdekes Nemes Mi-
hály történelmi festőművésznek A régi magyar 
leventék című tanulmánya is, melyet maga írt 
és maga illusztrált. Szép Vathy-Remport Elek 
Dal című verse is. De mindezeken kívül a ki-
tűnő ifjúsági folyóirat mindazzal foglalkozik, 
ami a leventeképzés, a leventeszellem fejlődé-
sére üdvös hatással lehet. A természet szerete-
tével, a lövészettel, állatvédelemmel, névmagya-
rosítással, a sporttal, Anyák napjával stb. Szép 
illusztrációi között van a jászberényi és rába-
gyarmati levente műkedvelők két csoportképe is. 

Magyar ünnep. Cikkeiben a föld szeretete és a 
rajta élő teremtmények, főképpen a madarak 
élete, haszna és kára a költészet kedves nyel-
vén és képeiben, versekben és elbeszélésekben 
szórakoztatja, tanítja,lelkesíti az olvasót. Mind-
ezeken kívül hazafias érzelmek szólalnak meg íi 
benne levő olvasmányokban és közleményekben. 

Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Köz-
löny április 15-én megjelent száma azzal a 
nekrológgal kezdődik, melyben Deák Gyula 
melegen vázolja és méltatja Beöthy Vladimir, 
a minap elhúnyt szakfelügyelő-igazgató pálya-
futását. Széi) tanulmányt közöl a folyóirat a 
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szakfelügyelők tapasztalatai alapján a polgári 
iskolai rajztanításról és Izsof Alajos mélyen 
járó fejtegetést írt az irányító iskolák hivatá-
sáról. Ugyanezzel foglalkozik némikép eltérő 
szempontokból a Szuhács János cikke is. Bel-
kovics Mita pedig a szülőföldismeretről írt cik-
ket. A folyóirat változatos rovatai beszámol-
nak az egyesületi élet és az irodalom esemé-
nyeiről s a pedagógiai élet más híreiről is. 

b) Német tanügyi lapokból. 

A tanulók egyéni minősítésének 
fejlődéséről. 

Erről a fontos pedagógiai kérdésről F. Horner 
müncheni tanító a következőket írja: 

Minden gondolkodó ember ismeri a nehéz-
ségeket, melyek valamely egyéniség minősíté-
sénél, leírásánál fellépnek. Ez a ténykedés a 
véleményt mondótól erős felelősségérzést, nagy 
lelki adottságot és tiszta emberismeretet köve-
tel. Egyes embereknél más személyek meg-
ítélése nemcsak kívánalom, hanem hivatásból 
folyó szükségesség is; így pl. az orvosnál, bíró-
nál, lélekbúvárnál és főként a pedagógusnál. 

Az iskolai nevelésben az egyéni minősítés 
legrégibb írásos formája az iskolai bizonyít-
vány. Az osztályozás azonban nem annyira a 
tanuló egyéniségének megítélésére szolgál, mint 
inkább arra, hogy számot adjon a tanulónak 
bizonyos meghatározott időn belül felmutatott 
teljesítményéről. Az osztályozás hiányai azon-
ban hamar szembetűnnek: a teljesítmény útja 
és okai ugyanis homályban maradnak. 

Az iskolai gyakorlatban hosszú ideig az elő-
menetelnek, szorgalomnak és viselkedésnek 
számszerű értékelését tartalmazó bizonyítvány 
volt az egyedüli formája a tanulók egyéniség-
rajzának. Később a számok helyett bizonyos 
minősítő szavakat kezdtek használni; ezek azon-
ban keveset mondtak. Ha a tanító valamivel 
többet akart mondani, az osztályzáshoz egyes 
megjegyzéseket is fűzött, pl. „rendes gyermek", 
„figyelmetlen", „lusta", „zavaros", „értelmileg 
gyenge", slb. Á gyermek egyéb jellemzői, mint 
pl. a környezet-hatás, a jellem, az érzelmi világ, 
értelmi fejlődés és mások teljesen figyelmen 
kívül maradtak; tehát a gyermek egyéni sajá-
tosságaira nem derült fény. Ez annál is inkább 
csodálható, mert az a törekvés, hogy a nevelő 
befolyás a gyermek egyéniségéhez mérten tör-
ténjék, legalább olyan régi, mint maga a ne-
velés. 

A pedagógiai megfigyelés elméletéhez érté-
kes adatokat először a filantrópisták szolgál-
tattak, akik írásos feljegyzéseket vezettek ta-
nulóikról. Basedów, a dessaui intézet alapítója 
és vezetője, az egyéni tulajdonságok kipuhato-
lása céljából két könyvnek, egy fehér és egy 
fekete könyvnek vezetését írta elő. A fehér 
könyvbe a tanulók jó cselekedeteit, a fekete 
könyvbe a rosszakat írták be s a feljegyzése-
ket az egyes tanulók egyéniségrajzává dolgoz-
ták fel. 

A tanulók minősítését a Herbart—Ziller-iskola 
tovább fejlesztette. A lipcsei és jénai egyetem 
pedagógiai szemináriumában külön egyéniség-
könyveket használtak, az anyaggyűjtés és 
anyag-feldolgozás irányelveinek megjelölésé-
vel. Később a könyvek helyett kérdőívek és 
előnyomatott vázlatok kerültek használatba. 
Ezzel egyidejűleg eltekintettek a szokásos jel-
lemrajz és életrajz készítésétől, amelyek való-
jában inkább a készítőjük tehetségét, mint a 
tanulók egyéniségét tükrözték vissza. 

A lélektani kutatás újabb ágának, a psziho-
gráfiának eme előfutára után az a törekvés 
következett, hogy a tanulók egyes tulajdonsá-
gait átfogó módon írják le. E célból az egyes 
tulajdonságokra vonatkozóan általános vázlato-
kat dolgoztak ki. 1gy keletkeztek az úgyneve-
zett lélekrajz-vázlatok, amelyeket a beható szak-
kritika hatása alatt igyekeztek mindinkább 
javítani. Mind több lélekrajz-vázlat készült, 
úgy hogy 1912-ben már több száz ilyent publi-
káltak. 

Miért volt szükség a lélekrajzoknak ilyen 
tömeges előállítására! Ez a szükséglet elsősor-
ban a kisegítőiskoláknál tapasztaltakból adó-
dott. A kisegítőiskolákban ugyanis az egyszerű 
osztályzást tartalmazó bizonyítványok több-
nyire felületes, sőt hamis képet adtak a tanu-
lókról, már pedig nagyon felelősségteljes valami 
egyes tanulókat tartósan a kisegítőiskolába 
utalni. Csak mélyreható egyéniség-vizsgálat 
adhatja meg itt a minősítés megkövetelhető 
erős alapját. De szükség volt a kisegítőiskolák-
ban a pontos lélekrajz-vázlatokra azért is, mert 
tanítóváltozás esetén az előadó minden fáradsága 
kárba veszett, ha ilyen írásos lélek rajzokat 
nem készített. E tapasztalatokból kiindulva, a 
német kisegítőiskolákban már 30 évvel ezelőtt 
felfektették a tamilok egyéni íveit. 

Ezzel szemben az elemi iskolák hosszú ideig 
tartózkodást mutattak a tanulók egyéniség'-raj-
zával szemben, nem akarván elismerni, hogy 
ezek készítésének indító okai itt is fennállanak. 
Az ellenvetések mögött azonban a tanítóságnak 
attól való félelme rejtőzött, hogy az új, nagy 
feladatra nincsen meg a kellő készsége. Az 
utolsó években azonban, a tanítóságnak a munka-
iskola szellemében való belső átalakítása foly-
tán, nemkülönben az ifjúság érdekében működő 
különféle tanácsadó és lélekkutató intézmények 
befolyása alatt, az elemi iskolák is elismerték 
a tanulók egyéniség-rajzának létjogosultságát. 
Most még csak a körül folyik a vita, hogy váj-
jon a tanulók egyéniségrajza megadott szkéma 
alapján, vagy szabadon történjék-e. A vélemé-
nyek többsége az egységes-vázlat használata 
mellé állott. A cikkírónak erre az a megjegy-
zése, hogy ha a tanító ezeket a vázlat-lapokat 
a tanulók egyéniség-rajzának elkészítésénél 
valóban használja, azok csupán segédeszközül 
szolgálhatnak az anyag gyűjtésére. Végered-
ményben azonban a tanulók lélekrajzát a tanító 
spontán egyéni megfigyelései és megítélései 
kell, hogy kialakítsák. 

A szerző ezután tárgyalja a tanulók egyéni-
ség-rajzának alapjait: a megfigyelést és az 
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intelligencia-vizsgálatot; majd ismerteti a ta-
nuló-lélekrajz kiépítésének menetét. Végül a 
következő megállapításokat rögzíti le: 

1. A tamdók átfogó, helyes és hasznos meg-
ítélése függ egyrészt a tanítótól, másrészt a 
gyermektől, amennyire ő n agát megfigyelni 
engedi. A tanító és a tanuló önállóságán ala-
puló tanítás, nemkülönben az olyan nevelés, 
amely kizárja a vak, kényszerű engedelmessé-
get, alkalmat ad arra, hogy a tanuló olyannak 
mutassa magát, amilyen. 

2. A tanulók mélyebb megismerése egyrészt 
az alapos megfigyelésen, másrészt a szükség 
esetén alkalmazott intelligencia-vizsgálaton épül 
fel. 

3. Minden vélemény és megítélés alapja az 
egyéniségnek írátban lefekteti rajza, vagyis a 
tanuló egyéni-íve. 

4. A gyermeknek, tehát egy fejlődő ember-
nek megítélése nehezebb, mint egy felnőtt el-
bírálása. 

Mindebből pedig következik, hogy a tanuló 
megítélése annyira átfogó legyen, amennyire 
cz szükséges a hű, élénk egyéniség-kép kiala-
kításához. Ezért az elbírálás ne legyen pusztán 
az osztályzáshoz fűzött szóbeli kiegészítés, ha-
nem írásban lefektetett megállapítás, amelynek 
kellő körültekintéssel és felelősséggel kell ké-
szülnie. Kívánatos, hogy a tanító a tanulók 
egyéni rajzához már az első osztályban meg-
kezdje az alapok lerakását. 

c) Olasz tanügyi lapokból. 

Apróhírek olasz tanügyi lapokból. 
A tartozatlan iskolákra (scuole non classificate) 

vonatkozó legújabb rendelet szerint esak azon 
kisközségbe1,! iskolákban vonhatók egybe az osz-
tályok, ahol már két év óta az iskolát látogató 
tanulók összes létszáma nem éri el a harmincat. 
Viszont elrendeli a miniszter az ennél nagyobb 
tanulói létszámot felmutató, eddig tagozatlan is-
koláknak külön osztályokba való tagolását, amire 
vonatkozólag a tankerületi kir. főigazgatóságok 
évről-évre javaslatot tesznek. 

* 

Az , abnormális" (gyenge elméjű) gyermekek 
megfelelő tanítására képesítő tanfolyam nyílt 
meg az olasz elemi iskolai tanítóság részére. Ez-
úttal a milánói kath. egyetemen szervezték meg 
e kurzust, Eugenio Medea professzor irányítá-
sával. 

Az olasz tanító köteles azon iskola székhelyén 
lakni, amelyben működik, minthogy nevelői mun-
kássága nem merülhet ki egyszerűen iskolai órái-
nak megtartásában. Kivételesen indokolt esetek-
ben az mban a tankerületi főigazgató engedélyt 
adhat a folyamodó tanítónak az isk >la szék-
helyéhez közel fekvő és közlekedési eszközökkel 
könnyen elérhető községben való lakhatásra. 
A tankerületi főigazgató idevágó döntése vég-
érvényes, tehát ezzel szemben elutasítás esetén 
nem élhet felfolyamodással az illető tanító. 

Tanügyi múzeum Firenzében. 
Az 1925-ben rendezett országos nevelés- és 

oktatásügyi kiállítás sikere után és tanulsá-
gainak figyelembevételével, most a firenzei 
egyetem mellé szervezve megalakult az Olasz-
országban egyetlen Országos Tanügyi Mú-
zeum. 

Ennek az intézménynek az a célja, hogy lehe-
tőleg teljes képet nyújtson Itália iskolaügyé-
ről, múltjáról, inai helyzetéről, munkájáról és 
annak eredményeiről. 

A Múzeumnak három főosztálya van: 
I. Az iskola munkáját szemléltető anyagi 

részben az iskolai berendezések, taneszközök 
főbb típusai vannak kiállítva, továbbá a nö-
vendékek munkái (rajzok, iskolai feladványok, 
kézimunkák stb.), gazdag fényképsorozatok 
mutatják be az iskolaépületeket, a népiskolák, 
az óvodák, az iparos- és földmívelő-iskolák, a 
gyógypedagógiai intézetek életét. 

II. A mintegy 5000 kötetre rúgó pedagógiai 
könyvtár elsősorban az összes jelentős olasz 
tanügyi munkákat foglalja magában, azonkí-
vül az összes értékes külföldi műveket is. Itt 
található a különböző intézetek évkönyveinek, 
statisztikai és egyéb tárgyú jelentéseinek és 
közleményeinek, az olaszországi és külföldi 
tanügyi és kulturális folyóiratoknak gazdag 
sorozata, valamint a gyermekeknek szánt ké-
peslapok gyűjteménye is. 

III. A harmadik osztály áttekintő képet ad 
a látogatónak az olasz iskola- ós nevelésügy 
történeti fejlődéséről, a középiskolától kezdve, 
- részben egykorú illusztrációkkal is, — to-

vábbá eredeti okmányok, régi nyomtatványok 
és kéziratok alapján. Elénk tárja ez a gyűjte-
mény Itália legkiválóbb pedagógusainak alko-
tásait és műveit, köztük V. Pál pápáét: a Pá-
viában a XII. században alapított híres „Isti-
tuto Gliislierit" (amelynek Goldoni vígjátékíró 
is növendéke volt), a montecassinoi bencés 
apátsági nevelőintézetet, a kegyes tanítórend 
római és firenzei iskoláit, híres olasz pedagó-
gusok eredeti leveleit és kéziratait. A nagy 
nevelők és tanítók arcképsorozata, amely már 
száznál több képet foglal magában a keresz-
tény római korbéliekkel: Szent Ágostonnal és 
Szent Jeromossal kezdődik és napjainkig ter-
jed. 

Azonban az Országos Tanügyi Múzeum, 
amely így az olasz nemzetnevelés múltját és 
jelenét tárja a szemlélő elé, hivatva van a 
jövő generáció nevelésének és oktatásának irá-
nyításához is hozzájárulni. Ezt a célt szem 
előtt tartva, az intézet igazgatósága „Vita 
Scolastica" című magas színvonalú havi folyó-
iratot is közzétesz. 

civilizáció a külső rend uralma, a 
kultúra a lélek belső erőinek a kibon-
takozása. (Komis Gyula) 
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PEDAGÓGIAI SZEMINÁRIUM 

Pedagógiai szeminárium Dombóváron. Domb-
óvár-körzet pedagógiai kara az elmúlt napok-
ban a Zárda tornatermében tartotta meg szo-
kásos tavaszi szemináriumát, amelyen a körzet 
tanítósága, valamint a tanárkollégák nagyon szép 
számmal jelentek meg. A Zárda tanítónőképzős 
növendékei szintén tanúi voltak a nívós, sok-
oldalú és élvezetes pedagógiai előadásoknak. A 
szeminárium dr. Halmos Andor kir. tanfelügyelő 
elnöklete alatt folyt le. Dr. Halmos Andor len-
dületes megnyitója után Hitter M. Aloysia, a 
zárdai elemi iskola igazgatója Drozdy: Beszéd-
és értelemgyakorlat vezérkönyve a IV. oszt. 
számára című művét ismertette, majd ugyan-
ebből a tárgykörből kiváló gyakorlati tanítást 
mutatott be. Szebényi Lajos dombóvári áll. cl. 
isk. igazgató a revíziós délutánról mondott 
nagyhatású ismertetést. Ismertette ezeknek a 
délutánoknak nagy nevelő értékét, továbbá cél-
ját és jelentőségét. A nagy tetszéssel fogadott 
előadás után szélesmedrű vita indult meg, amely-
ből Szalai Antal dombóvári áll. el. isk. tanító 
hozzászólása érdemel külön is említést. Schmel-
lás Gyula újdombóvári áll. tanító a gyalogos 
közlekedés rendjét ismertette alapos szaktudás-
sal, amelyet a Zárda játékterén kis cserkészei-
vel gyakorlatilag is bemutatott. A szeminá-
rium egyik legnagyobb horderejű előadása dr. 
Tóth Pál dombóvári reálg. tanár beszéde volt, 
amelyben a pedagógiai körökben még csak el-
méletileg ismeretes nyelvtantanítási módszerét 
gyakorlatban is bemutatta. 

TUDOMÁNY, IRODALOM, MŰVÉSZET 

Tóth Zoltán dr.: Általános gyógypedagógia. 
I. rész; A gyógypedagógia fogalma. Budapest, 
1933, a Magyar Gyógypedagógiai Társaság ki-
adása. (Beszerezhető u. o. VII, Hermina-út 7.) 
V + 282 lap. 

A gyógypedagógia a tanügyi és társadalmi 
kultúrának egészen iij hajtása. Egyetemes 
pedagógiai és társadalmi jelentősége mind szé-
lesebb körökben hódít és ma már nem vonható 
kétségbe. Minél inkább felismerték azt a tényt, 
hogy a mai „általános" iskolában a normális 
gyermekek mellett, sajnos, elég nagy számban 
ülnek testileg, értelmileg vagy lelkileg fogya-
tékos gyermekek, annál jogosultabbá vált az a 
követelmény, hogy az „általános" tanító gyógy-
pedagógiai ismeretekkel is rendelkezzék. Sőt, 
mint nem egy kiváló pedagógus és tudós pél-
dája mutatja (Itard, Séguin, Bourneville, Mme 
Montessori, Decroly stb., nálunk Ranschburg), 
a gyógypedagógia keretébe tartozó nemnormá-
lis gyermekek tanulmányozásán keresztül mé-
lyebb bepillantást nyerünk a normálisok belső 
világába is. Jól mondja a szerző, hogy itt 
„ezernyi szerencsétlen gyermeksereg életének 
nie; mentéséről" van szó, ni. ,j I pedig, hogy 
„megfogyatkozott nemzetünknek még fokozot-

tabb mértékben van szüksége egészséges utó-
dokra". Ebben pedig két vezetőgondolat szol-
gál irányelvül: a megelőzés és a védelem. 

A gyógypedagógia elmélete az utolsó évtized-
ben rendkívül fellendült ugyan, de a szakiro-
dalom túlnyomó mértékben oktatási problé-
mákkal foglalkozik, a gyógyító nevelői gondo-
lat megvalósítására főleg az iskolai nevelés 
keretében törekszik, legtöbbször minden össze-
függés nélkül, nem rendszeresen. Ezzel szem-
ben olyan munkásságra van szükség, amely az 
oktatástól különvált nevelői és társadalmi tevé-
kenységre is kellő súlyt vét és a gyógypeda-
gógia egész tartalmát a világos áttekinthető-
ség érdekében elfogadható rendszerbe foglalja. 
A hivatott szerző, saját bevallása szerint, a 
gyógyító nevelés elméletének felépítése érdeké-
ben végzett munkájával azt a célt szeretné el-
érni, hogy a megelőzésre és a védelemre vo-
natkozó kérdések rendszeres összeállításával a 
gyógypedagógiának a fogyatékosságügyre vo-
natkozó egész tartalma megismerhető és át-
tekinthető legyen. A munkának ez az I. kötete 
tehát kizárólag a gyógyító nevelés fogalmához 
tartozó kérdésekkel foglalkozik, míg a II. kö-
tet a gyógyító neveléstudomány egész rend-
szerét fogja felölelni. Az előbbinek olvasása 
meggyőzött arról, hogy a szerző jórészt önálló, 
eredeti elgondolás alapján foglalta tudomá-
nyos rendszerbe az idevágó fogalmakat és fej-
tegeti tartalmukat. Mindez elsősorban a szak-
emberek, szociológusok és knltúrpolitikusok 
érdekkörébe tartozik. Időszerűség és gyakorla-
tiasság szempontjából nagyfontosságúnak tart-
juk „A gazdasági gyógypedagógia fogalma" 
című fejezetet (248—262. 1.), amely a munka-
kereslet és munkakínálat kérdésével is foglal-
kozik. A végére illesztett „Irodalom" a német 
szakmunkák mellett felsorolja a magyar szer-
zők idevágó írásait is. „A nevelés elméletének 
jelentősége" című kitűnő bevezetés Kornis 
Gyula dr. államtitkár avatott tollát dicséri. 

Tóth Zoltán munkája önmagáért szól: felette 
értékes gyarapítása a magyar gyógypedagógiai 
irodalomnak, amelyet osztatlan örömmel foga-
dunk. 

Majthényi György ifjúsági elbeszélései. Maj-
thényi György, az ismert elbeszélő, egy kötet-
ben három szép ifjúsági elbeszélését adta ki 
a Singer és Wolfner könyvkiadó cég. — Az 
első elbeszélés címe: Az. anya mindig segít; a 
másodiké: Mese a csodaállatról; a harmadiké: 
A kis verklis fiú. Mind a három kedves, mu-
latságos és tanulságos meséjével bizonyára 
nagy élvezetet szerez a gyereknépnek. Az 
anya mindig segít: a törökvilágból vett mesé-
jével elejétől végig leköti az olvasó érdeklődé-
sét; a Mese a csodaállatról azt a tanulságot 
nyújtja, hogy nem a szerencse adja meg az 
élet boldogságát, hanem a munka; ebben kell 
keresnünk a boldogulás feltételeit. A harma-
dik elbeszélésben a kis verklis fiú viszontag-
ságait meséli el, akit vásott gyerekek méltat-
lanul sértegetnek szegényes foglalkozása miatt. 
Mind a három elbeszélésben ésvényesül Maj-
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thényi György nagy mesekészsége és mesélő 
tehetsége. A mesében ötletes, fordulatos és le-
leményes és erkölcsi igazságait tüntetés nél-
kül meséli a gyereknép lelkébe. Előadása mű-
vészi; szép, folyamatos stílusban mondja el 
meséit, amelyek érdekesek és gyönyörködtetők. 
Elbeszélő sémájának minden ereje érvényesül 
új ifjúsági könyvében is és ha apró-cseprő fo-
gyatkozására vagy tévedésére figyelmeztetjük, 
ezt éppenséggel nem a megrovás szándékával 
tesszük, hanem azért, mert tollára ma kissé 
hanyatló ifjúsági irodalmunknak nagy szük-
sége van és attól még sok szép alkotást vá-
runk. Csak azt szeretnők, ha művei gondos ki-
dolgozása mellett teljesen elkerülné például 
azokat az idegenszerűségeket, amiket annál 
könnyebben elsajátíthat a kis olvasó, mennél 
jobb a könyv és inentiil jobban magával ra-
gadja a gyermeklelket. „Egy ilyen nagy úr-
nak..." írja, ahelyett, bogy elkerülné a néme-
tes névelőt, az egy-et. Magyartalan az is, hogy 
„Pista meg- volt hűlve". És különösen magyar-
talanok hőseinek nevei: Gigi, Zsenka, Dódi stb. 
Majthényi György sokkal értékesebb író, sem-
hogy az ilyen apró-cseprő tévedéseket, melyek 
azonban a gyermekirodalomban jelentőségük-
ben sokkal nagyobbak, ki ne tudná kerülni. Bí-
zunk benne, hogy ezután megírandó műveiben 
jóakaratú figyelmeztetésünk nem vesz kárba; 
az érdemes ifjúsági író művének használ vele 
és főképen kis olvasóinak, akik Majthényi 
Györgytől még sok szép mesét várnak. 

Petőfi Dalok: I. Magyarország édes hazánk, 
II. Az alkony. Két szép dal énekre és zongo-
rára. Külön füzet kis zenekarra. Zenéjét szer-
zette IJrbán Mária oki. zenetanár, Gödöllő. 
Mindkét dalnak népies, egyszerű és kedves dal-
lama van, hangterjedelme az első dalnak 14, 
a másodiknak pedig- 8 hanglépcső. Az első 
dalban Petőfi nagy hazaszeretete nyilvánul 
meg és alkalmas hazafias ünnepélyekre és is-
kolai előadásokra is, terjedelmesebb hang-
anyagú gyermekkar számára. Megrendelhető a 
szerzőnél. Ára énekre és zongorára 1 P 60 fill., 
kis zenekarra 3 P. 

A ,,M iatyán k"-ról 10 fametszetű lapot készített 
D alios Hanna. Ez lesz a K. M. Egyztemi Nyomda 
könyvnapi kiadványa. (Ismertetése a 368. oldalon.) 

Kis részlet Dallos Hanna „Miatyánk" 
fametszetrovatából. Eredeti nagyság 39x30 cm. 

I)r. Málnási Ödön: A pszichológia és pedagó-
gia új útjai. (Az Új Élet az i f jú katolicizmus 
szociális és világnézeti folyóiratának kiadása. 
Kassa.) Eddig nemcsak a magyar, hanem a 
külföldi pedagógiai irodalom is nélkülözött 
ilyen könyvet. Saupe, Müller-Freienfels, Hen-
nig kitűnő összefoglalásokban ismertették az 
újabb pszichológiai iskolákat, Petersen, Hahn, 
Grünwald és Messer pedig a pedagógia újabb 
irányait. De a két egymásra utalt tudomány 
modern nyelven egy könyvben külföldön sem 
jelent meg. Emellett az említett pedagógiai 
írók sajátos felfogása, elfogultsága visszatük-
röződik munkájukról. 

A felvidéki ifjú katolikusok tavalyi érsek-
újvári kongresszusukon elhatározták, hogy ma-
gukra utalt helyzetükben maguk gondolnak a 
soraikba tartozó mintegy 2000 magyar pedagó-
gusnak lélektani ós neveléstani, valamint taní-
tástani továbbképzéséről; egy könyvben kiad-
ják a két tudomány újabb irányzatainak ismer-
tetését s azután városonként, falvakként meg-
kezdik a szemináriumi munkát szakszerű ön-
nevelésük céljából. Ennek a munkának irányí-
tására és az útbaigazító könyv megírására dr. 
vitéz Málnási Ödön pedagógust kérték fel, aki-
nek könyvét a napokban Kassáról küldték szét 
minden felvidéki magyar pedagógusnak. 

A könyv fejezetei a következők: Psichotech-
nika, struktúrpszichológia, pszichoanalízis, in-
dividuálpszichológia, konstitúciós pszichológia, 
bahavionizmus, tömeglélektan. Gyermekvéde-
lem. Szociológia, reformiskola, montessorizmus, 
tanulóiskola, nevelőiskola, munkaiskola, ön-
tevékenység iskolája, személyiség pedagógiája, 
Project Metód, Dalton-Plan, Platoon-Plan, 
Winnetka-Plan, Howard-Plan, forradalmi pe-
dagógia, szovjetpedagógia. 

Valóban nagy pedagógiai szakkönyvtár van 
öszesűrítve ebben a negyvenkétoldalas füzet-
ben, mely dacára tömörségének, mégis össze-
foglaló, gondolatokat ébresztő. De leghaszno-
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sabbak azok a bibliográfiai jegyzetek, amelyek 
útbaigazítást nyújtanak azoknak, akik bár-
melyik lélektani vagy pedagógiai irányzattal 
részletesebben kívánnak foglalkozni. Amit pe-
dig a szerző a könyv utolsó fejezetében hiány-
ként állapít niftg-, az gondolkodóba fog ejteni 
minden magyar kultúrpolitikust, pedagógust 
ós szülőt. Ebben a könyvben a gyermek iránti 
szeretetnek olyan mértékével találkozunk, ami-
lyent száraz pedagógiai könyvekben ritkán ta-
pasztalunk. 

Nem utolsósorban dicséretreméltó Rádi Ele-
mérnek, a felvidéki Prohászka-Körök elnöké-
nek széles perspektívájú előszava. 

örömmel üdvözöljük felvidéki testvéreink 
vállalkozásának első lépését s további hasonló 
sikereket kívánunk. 

Ferdinandyné Lengyel Angela: „Nagy Pén-
tek." (Kir Magy. Egyetemi Nyomda kiadása.) 

Meghatottan és emelkedett lélekkel tesszük 
le elolvasása után ezt a könyvet, amely egyik 
fiatal, tehetséges Írónőnknek verses Krisztus-
drámáját tartalmazza. A szerző kitűnő érzék-
kel és ízléssel dolgozza fel nehéz témáját. Az 
eleven, lüktető cselekmény, fordulatos mese-
szövés, sikerült jellemzés, gördülő verselés és 
kicsiszolt nyelvezet jellemzik a drámát s teszik 
azt figyelmet érdemlő munkává. Mi is átéljük 
és átéiezzük az édesanyának, Máriának fájdal-
mát, a hívő lelkek vergődő aggodalmát, Krisz-
tus és az. általa hirdetett eszmék ellenségeinek 
gyűlöletét, megdöbbent tanácstalanságát. Drá-
mai erővel markol az olvasó lelkébe, mikor 
Pilátus nejének ajkán fájdalmasan hangzik fel 
a jóslás: 

. . . Az ó világra nagy csapás közéig, 
Most mély sötétség szörnyű űrje tátong, 
Bár fáklyafényben trónok állanak 
Aranyba öntve . . . De a .sápadtarcú 
Hatalmasok kezében ostorrá vált 
A szent jogar s a rettegésbe görnyedt 
Alattvalóknak félő gyűlöletje 
Nem oszlop, melyre nagyság épülhetne! 
És nagyjaink ágyasházuk homályán 
Nem láthatják meg, hogy bealkonyult, 
És hogy az új Nap, mely az égre kél, 
Nem a cézárok glóriája lesz . . . 

A drámát két részre és több képre bontja a 
szerző. Az első rész címe: „Kínzaték Ponthis 
Pilátus alatt", a második részé: „Alászálla Pok-
lokra". 

Azt hisszük, hogy ezt a Krisztus-drámát nem-
csak műkedvelőink, de hivatásos színészeink is 
nagy sikerrel fogják előadhatni. 

Erba Odescalehi Sándor: „Istenek és rabszol-
gák." Egészen fiatal szerző mutatkozik be ezzel 
a könyvvel, első regényével, a magyar olvasó-
közönségnek. örömmel állapíthatjuk meg, hogy 
a szerző figyelemreméltó írói készséggel rendel-
kezik s olyan tehetségnek adja tanújelét, amely 
jogosan enged arra következtetni, hogy nevé-
vel és munkáival még sokszor fogunk talál-
kozni. 

A szerző Tiberius római császárnak és egy 
előkelő patrícius-asszonynak aggodalommal, ve-

szélyekkel teli, mégis fájdalmasan boldog sze-
relmét írja meg regényében. A rideg, kegyetlen 
császár, akit alattvalói csak félni és gyűlölni 
tanultak, aki a császári trón bíboros magassá-
gában társtalan egyedíiliségben bolyong, ebben 
a nagy szerelemben válik igazán érző. megértő, 
boldog emberré. Megértjük a tragikus sorsú, 
büszke patrícius-asszonyt, Cornéliát is, aki szo-
morú pusztulásának biztos előérzetében önfel-
áldozóan nyújtja szerelmét császárának, hogy 
néhány óra boldogságában feledtesse vele 
mindazt, amit az istenek a világ urától és pa-
rancsolójától megtagadtak. 

Ennek a nagy szerelemnek hátterében a pusz-
tulására érett, erkölcseiben leromlott Rómának 
érdekes, eleven képe bontakozik ki. A Tiberius 
korabeli Kómának, politikai és társadalmi vi-
szonyainak ez a pompás megfestése legfőbb 
erőssége a regénynek, legnagyobb érdeme a 
szerzőnek. Annyira eleven ez a kép, hogy bár 
töretlen fényében áll előttünk a római világ-
hatalom, a római sas büszkén terjeszti ki szár-
nyait a világ minden táján veretlen légiói fe-
lett, mégis érezzük a pusztulás előszelét, érez-
zük azt, hogy ezen a romlott birodalmon, ezen 
az elpuhult társadalmon hamarosan keresztül-
gázolnak a barbárok hordái. 

A nemcsak tartalmában értékes, de kiállítá-
sában is ízléses könyv a Kir. Magy. Egyetemi 
Nyomda kiadásában jelent meg. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Br. F. Fischer: Wohin gehen wir? (Hová visz 
az útunkt) 1931, 127 1. Paedag. Magazin, 1328. sz. 

Nevelés dolgában is nem árt időnként a múltba 
visszatekinteni, sőt szükséges ma, amikor az is-
kolán belül és kívül folyó élet forrongással te-
lítve vajúdik. A jelen küzdelmeiben a mult tanul-
ságai gyakran megsegítenek, irányítással szol-
gálnak. A ma küzdelme (Sturm und Drang) kö-
zepette ilyen, még mindig éltető útjelző, szerzőnk 
szerint Fichte, a német bölcselő és Pestalozzi, 
a halhatatlan svájci nevelő. E kettő műveinek 
beható tanulmányozáson alapuló elemzése és 
összehasonlítása során megállapítja, hogy ben-
nük felismerhetők korunk pedagógiai áramlatai-
nak fő eszméi, belőlük még ma is nem egy üdvös 
indítást meríthetünk. A szerző a gazdag anyagot 
tárgyi szempontok szerint a következő fejezetek-
be foglalja össze, miközben először ismerteti pe-
dagógiai hőseinek odavágó részleteit, majd össze-
hasonlítva, vonatkoztat a mai reformeszmékre: 
közösségi nevelés, öntevékenységre való nevelés, 
nemzeti nevelés, értelmi nevelés, vallásos neve-
lés, esztétikai nevelés, Pestalozzi es Fichte mint 
morálpedagógusok. — Fichte nemzetnevelése a 
német nemzethez intézett beszédeiben (Reden an 
die deutsche Nation, 1808) domborodik ki hatal-
mas erővel. Minden népnek megvan saját törté-
neti küldetése. Ezt a feladatot csak az a nép 
képes megvédeni, amely önmagához hű marad. 
Eszközei első sorban a német nyelv és irodalom. 
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Egyenetlenség, önzés és a szellemiség hiánya fő 
okai a németek süllyedésének. A németek még 
híján vannak az egységes nemzetnevelésnek, 
amelynek kivétel nélkül első sorban az erkölcsi 
jóságra való nevelésben kellene megnyilatkoznia. 
Öntevékenység: Az élet minden akadály erőteljes 
legyőzését követeli, csak ebből sarjadzik az er-
kölcsiség. Ezért az ifjúság számára nem tréfa és 
játék való, hanem ami komoly és magasztos. 
A nevelés fő művészete abban rejlik, hogy a nö-
vendék saját tevékenységét valamely előttünk 
ismeretlen ponton megindítsuk és azután állan-
dóan ébren tartsuk (Fichte). Pestalozzi követe-
lése is egy minden erejéből eleven, termelő é« 
öntevékeny emberre irányul. Mindkettőnek tö-
rekvése a mai munkaiskolában valósul meg, 
amelynek eszménye Kerschensteiner szerint a, 
neveléstannal egykorú. Emlékezet: Mindketten 
ellenzik az ismeretanyag túltengését, de elisme-
rik a jó emlékezőtehetség értékét, amelyet már 
az ifjú gyermekkor erre való hajlamossága miatt 
is gyakorolni kell. Intellektmlizmus (a legfőbb 
vád a régi iskolával szemben): Nem a puszta 
tudás, hanem csak az erkölcsi érzésen alapuló 
tudás értékes. A tanítással a növendék értelmét 
képesíteni kell arra, hogy a tárgyak nevével és 
alakjával együtt azoknak egységét is felismerje. 
Fichte és Pestalozzi nagyra tartják az alaki kép-
zést, de a reális ismereteknek csak alárendelt sze-
repet tulajdonítanak. Mindketten a gondolkodás 
erejének kifejlesztését a nyelvi fejlődéssel pár-
huzamosan óhajtják elérni. Erkölcsi nevelés, en-
gedelmesség: A növendéket ellenállóképessé kell 
tenni, hogy az életbe kilépve, sikerrel küzdhessen 
az érzéki-állatias vágyak ellen. Az anyai szere-
tetnek kemény szükségszerűséggel kell a gyer-
mek túlhajtott érzéki hajlamait megfékezni. 
A gyermeknek tehát meg kell tanulnia az enge-
delmességet, amely szabad, mert tisztelettel kap-
csolatos. Egyéni és társadalmi nevelés: Fichte 
egymás .mellé sorakoztatja az individualizmust 
és a szocializmust", minden ember a közösségnek 
szolgáljon, de anélkül, hogy egyéni méltóságáról 
lemondana. 

íme még néhány példa, amelyben a két nagy 
pedagóguson keresztül a szerző egynémely mo-
dern jelszóval és áramlattal szemben a régi isko-
lát védelmébe veszi. Általában hibáztatja, hogy 
túlbuzgalomból és félreértésből minden áron 
ellentétet támasztanak a régi és új iskola között: 
szembeállítják a munkaiskolát a tanulóiskolával 
(Lernschule), jóllehet ez utóbbiban —- igaz, hogy 
inkább szellemileg — többet dolgoztak mint ma, 
amikor a gyakran játékká fajuló kézimunkának 
túlzott jelentőséget tulajdonítanak. A tapaszta-
lás szerint az önkormányzat is csak kezdetben 
eredményes, utóbb azonban nehézségek, össze-
ütközések támadnak, amelyeket, mint hivatott 
vezető, csakis egy igazi, erőteljes tanítószemélyi-
ség tud megfékezni. 

Szerzőnk a tanító személyiségében rejlő döntő 
súlyról sem feledkezik meg és e tekintetben is 
utal Fichte és Pestalozzi klasszikus mintaképeire. 
Ám, teszi hozzá, érthető lemondással, hányan 
képesek erre az eszményi magaslatra felemel-
kedni és ezért bele kell nyugodnunk abba, hogy, 
eajnos, minden időben akadnak korlátok, ame-

lyek a jóakaratnak és nemes reformtörekvések-
nek gátat vetnek. Mi pedig, ha a múltra gondo-
lunk, első sorban gróf Széchenyi István szemé-
lyét és munkáit állíthatjuk oda az igazi nemzet-
nevelés kimeríthetetlen forrásaiként. 

Befejezőleg utal arra, hogy az eszményiség a 
német népnek vérében fekszik, tehát „Eljő még 
az idő, amikor a német idealizmus ismét érvé-
nyesülni fog." így 1931-ben. k f . 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

A német ifjúság kitelepítése. 
A porosz államminisztérium törvényt készí-

tett elő, amelynek értelmében az iskolát vég-
zett ifjúság egy évig vidéki otthonokban köte-
les tartózkodni. Ez a „Landjahr in Heimen 
amely már most húsvétkor életbelép, egyaránt 
kötelező az elemi, a középfokú és a középisko-
lai tanulóifjúságra és az illetékes hely értelme-
zése alapján nem tekintendő a törvényes is-
kolakötelezettség meghosszabbításának. 

Tanuljanak-e a kisgyermekek idegen nyelve-
ket? 

Ez a kérdés nálunk, ahol az élő nyelvek is-
meretének fokozott jelentősége van, szinte ál-
landóan homloktérben áll. A jobbmódú szülők-
nek ezirányú igyekezetét istápolják az idegen-
nyelvű nevelőnők, a budapesti német gyermek-
kert, a német napközi gyermekotthonok (fog-
lalkoztatók) és az úgynevezett „új iskolák", 
amelyek az angol nyelvet részesítik előnyben. 
Mi pedagógiai okokból nem vagyunk hívei an-
nak, hogy a gyermeket olyan korban fogják 
idegen szóra, amikor még anyanyelvi tudása 
is kialakulófélben van. Ez részben szellemi túl-
terhelésre vezet és alkalmas arra, hogy alap-
jában megrontsa a magyar nyelvérzéket, amely-
nek sajnálatos tüneteivel különösen a főváros-
ban lépten-nyomon találkozunk. De reális vo-
natkozásban, hasznosság dolgában is felette 
kétséges a közkeletű szólásokra korlátozott és 
inkább ismerősök és idegenek előtt fitogtatott 
beszédkészség, amely állandó gyakorlás híján 
épp olyan könnyen és gyorsan elsorvad, mint 
ahogy a hallás útján a gyermek elméjébe utat 
talált. A gyermeknevelés kényes és érzékeny 
területén nincs helye bármily tetszetősnek 
látszó divatnak. Ezért nem helyeselhetjük azt, 
hogy már 3—5 éves korban idegen nyelvtaní-
tás és nyelvtanulás folyjon, aminek ideje ész-
szerűen és sikerrel csak a 10. életév körül in-
dul meg, amint azt közép- és középfokú isko-
láink helyes tanterve lehetővé teszi. 

Selejtező érettségi vizsgálat. 
A szász kormány a főiskolai hallgatók szá-

mának csökkentése érdekében elhatározta, hogy 
már az 1934/35. iskolaévtől kezdve csak korlá-
tolt számban engedi meg a középiskola 6. osz-
tályából a 7. osztályba való átlépést. A töb-
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biek számára három évre terjedő gyakorlati 
tanfolyamokat szerveznek, amelyek érettségi-
vel zárulnak, de nem jogosítanak főiskolai ta-
nulmányokra, hanem osak egyéb, magasabb ál-
talános műveltséget megkövetelő pályákra. 
Ezek a gyakorlati tanfolyamok a fiúkat az ál-
lami és gazdasági életre, a leányokat a nép-
közösségben és a családban rájuk háruló fel-
adatokra készítik elő. 

Az európai főiskolák túlnépesedése. 
A Frankfurter Zeitung minapi tanügyi mel-

léklete részletes kimutatást közöl az európai 
államok főiskolai hallgatóinak számáról 1913-
ban, 1925-ben és 1932-ben. Ez adatok alapján 
megállapítja, hogy Magyarország az egyetlen 
állam, ahol az 1913—25. időszakban a hallgatók 
száma csökkent: 17.105-ről 15.645-re, ami 8-5%-
nak felel meg; ámde 1932-ben már itt is emel-
kedés mutatkozik (16.002). A hallgatók létszá-
mának emelkedése egyébiránt országonként a 
következő: Ausztria 31-2%, Németország 68% 
(77.143-ról 129.006-ra), Olaszország 70%, Francia-
ország 78-7%, Norvégia, Németalföld és Görög-
ország több mint 100%, Lengyelország 231%, 
Bulgária 378% (1822-ről 8709-re)! E kereteken 
belül 1913-tól 1932-ig a nőhallgatók száma is 
emelkedett, még pedig nagyobb arányban, mint 
a. férfihallgatóké: Németországban 3578-ról 
20.616-ig (476%), Magyarországon 475-ről 2278-ig 
(421%), Görögországban 17-ről 548-ig (3064%)! 
Ezekhez az adatokhoz a szerző a következő 
megjegyzéseket fűzi: „Mindenütt ugyanaz a 
kép tárul elénk: a hallgatók számának emelke-
dése sehol sem vonta maga után a művelődési 
színtájnak észrevehető emelkedését, sehol sem 
volt lehetséges az egyetemeket végzett ifjúsá-
got képzettségének megfelelően elhelyezni és 
Németország kivételével sehol sem sikerült a 
kormányoknak erélyes intézkedéssel ennek a 
végzetes bajnak elejét venni." (Németországban 
ugyanis már az idén 15.000-ben állapították meg 
a főiskolákba felvehető hallgatók számát.) 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

A Budapesti Tanítótestület 1934. évi április hó 
26-án tartotta 60. közgyűlését, A Vigadó nagy-
termét zsúfolásig megtöltő székesfővárosi ta-
nítóság a „Magyar Hiszekegy" elmondásával 
kezdte meg közgyűlését. 

Ölveczky Pál elnök rövid visszapillantást 
vetett az eltelt 10 esztendőre. Ez a tíz esztendő 
a fővárosi tanítóságnak küzdelmes évtizede 
volt — úgymond — s anyagi tekintetben, saj-
nos, nem előre, de hátrafelé haladtunk. Ennek 
dacára a budapesti tanítóság olyan magas-
színvonalú kulturális munkát teljesít, amely 
dicséretére válnék bármely ország bármely 
városa tanítótestületének. A fővárosi tanítóság 
hazafias és vallásos érzéssel neveli és oktatja 
a rábízott gyermekeket és lelkükbe vési a ma-
gyar igazságot. Mi a magyar kultúrát akarjuk 

továbbépíteni a következő ezredévre is. Ehhez 
a munkához a magyarok Istenének áldó segít-
ségét kéri. 

A nagyhatású megnyitó beszéd után szere-
tettel üdvözölte a közgyűlésen megjelent dr. 
Huszár Aladár főpolgármestert, dr. Sipőcz Jenő 
polgármestert, dr. Nagy Zsigmond kir. tanfel-
ügyelőt, dr. Szendy Károly kormányfőtaná-
csos, közoktatásügyi tanácsnokot, Borsody Gyu-
lát, a TESz elnökét és Schöpflin Lajos, Bajnok 
József, Drégely Dezső testvéregyesületi elnökö-
ket, Arató Gyula államtitkárt, a KANSz ügy-
vezető elnökét, dr. Javornitzky Jenőt, a KANSz 
vezértitkárát, lovag Zulavszky Andort, a TESz 
társelnökét, dr. Mosdóssy Imre ny. kir. tanfel-
ügyelőt, a Magyarság című lap kiküldött tudó-
sítóját, Drozdy Gyulát, a Néptanítók Lapja fő-
szerkesztőjét s több tanügyi vezetőférfiút. 

Dr. Haszár Aladár főpolgármester az üdvöz-
lésre adott válaszában azt hangoztatta, hogy a 
fővárosnál eltöltött rövid idő alatt is rendkívül 
értékesnek ismerte meg a fővárosi tanítóság 
munkáját. „Amilyen a tanítóság lelke, olyan a 
jövő generáció" — mondotta. Büszke arra a 
szellemre és nívóra, melyet a főváros tanító-
sága képvisel. A fővárosi tanítói kar helyzetét 
nem lehet összehasonlítani a vidéki tanítók 
helyzetével, már csak azért sem, mert a fővá-
rosi tanítósággal szemben a társadalomnak is 
nagyobb követelményei vannak. 

Dr. Sipőcz Jenő polgármester beszédében azo-
nosítja magát a főpolgármester szavaival. 
Nagyrabecsüli a fővárosi tanítóság munkáját, 
amelyet dr. Szendy Károly közoktatásügyi ta-
nácsnok jelentéseiből igen jól ismer. Olyan 
nemzedéket kell nevelni, amely meg tudja ol-
dani azokat a nagy feladatokat is, amelyeket 
a mai nemzedék megoldani nem képes. Ígéri, 
hogy a fővárosi tanítóság minden érdekét szí-
vén fogja viselni. 

Nagy Zsigmond dr. kir. tanfelügyelő beszé-
dében a háború utáni lelki válságról szólt. 
A krisztusi elvek hirdetését jelölte meg a taní-
tóság legfőbb feladatául, mint olyat, amely 
egyedül alkalmas e válság megszüntetésére. 
Örömmel állapítja meg, hogy a fővárosi tanító-
ság e tekintetben is hivatása magaslatán áll. 

Borsody Gyula, a TESz társelnöke, magas-
számyalású beszédében meghajtja a társadalom 
zászlaját a magyar tanítóság előtt. A TESz 
nevében Csorna Zsigmond, Albrecht István 
szakfelügyelőknek, Huszti József, Gyalmos 
(Hrivnyák) János, Bajnok József és Dausz 
Gyula igazgatóknak több évtizedet meghaladó 
értékes nemzeti kultúrát szolgáló működésük 
elismeréséül meleg szavak kíséretében átnyújtja 
a TESz érdemkeresztjét. 

A kitüntetettek nevében Csorna Zsigmond 
mondott köszönetet. 

Vitéz Sándor István főtitkár terjesztette elő 
rendkívül gondosan összeállított évi jelentését, 
amelyben nagy elismeréssel méltatta a kerü-
leti körök előadóinak értékes pedagógiai mun-
kásságát. Büszkeséggel állapítja meg, hogy a 
valláserkölcsi és nemzeti szellemben folytatott 
tanítói munkánk eredményekben gazdag volt. 
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Részletesen ismertette az Elnökségnek a tanítói 
kar érdekében egész éven át végzett működé-
sét. 

A főtitkári jelentéshez szólva, Tóth István 
tanító őszinte elismeréssel beszélt Ölveczky Pál 
elnök tízéves lelkes és odaadó munkásságáról. 

Cséri József pénztáros az évi zárszámadást 
és a jövő évi költségvetést ismertette, melyet 
a közgyűlés egyhangúlag elfogadott, majd Baj-
nok József, a számvizsgálóbizottság elnökének 
javaslatára felelős számadók részére a felment-
vényt megadta. 

Végül Fellner József igazgató a tanítók gyer-
mekeinek a székesfővárosnál leendő alkalmaz-
tatása érdekében előterjesztett indítványát fo-
gadta el a közgyűlés. 

A budai alesperesi kerület róm. kath. elemi 
népiskolai tanítósága Budapesten, április hó 
12-én, az Isteni Megváltó leányai Szent Margit-
intézetében tartott köri közgyűlésén jelen vol-
tak: Német László szentendrei esperes-plébá-
nos, egyházi elnök, dr. Aubermann Miklós 
budaörsi plébános, Kreisz Mihály budaörsi s.-
lelkész, az Isteni Megváltó leányai, a Gellért-
utcai Szent Vince apácák, a Szentlélek-téri 
Orsolyiták megbízottai, a Zivatar-utcai Iskola-
testvérek a Szent József-nevelőintézetből, Buda-
örs, Szentendre, Budajenő és Telki község ta-
nítótestületei. Egyházi elnök tartalmas meg-
nyitó beszédében a kath. pedagógia célkitűzé-
seit fejtegette. Megállapította, hogy az emberi-
ség életében óriási változások történtek; a ma-
terialista stb. ferde világnézet megbukott; a 
kollektivizmus fejlesztése elsőrangú hivatása a 
pedagógiának; a tanítás az élet tudománya. Az 
embereket úgy kell nevelni, hogy megvalósul-
jon itt a földön a Krisztus királysága. Olyan 
embertípust kell kiküldeni az életbe, aki meg-
állja helyét az élet viharai között is. 

Az elnöki megnyitó után Szakály Mátyás 
budaörsi ig.-tanító, köri elnök a kézimunka-
tanításról tartott előadást. Előadásában a kézi-
munka minden ágáról beszélt és gyakorlati ta-
nácsokat is adott bőven. Necsak papíron csi-
náljunk tanmenetet, hanem minden tanító a 
tanmenet alapján készítsen egy mintagyüjte-
ményt is. Előadó is készített egy mintagyüjte-
rnényt, amelyet a gyűlésen bemutatott. Az el-
méleti előadást gyakorlati előadás követte, 
amelyet Márkus Beatina szerzetes tanítónő mu-
tatott be növendékeivel. Az elkészített papír-
munkával nagy tetszést aratott. 

Lantos Zoltán budaörsi tanító Hunyad és 
Krassó-Szörény vármegyékről tartott előadást. 
A közgyűlés a volt tisztikart újból megválasz-
tottnak nyilvánította, 

fíató Géza indítványozta, hog-y: a közgyűlé-
sek helye évenkint felváltva más és más köz-
ségben legyen; a gyűlések alkalmával a kör 
tagjai közösen a szentgyónást és áldozást vé-
gezzék el; a gyűlésen tartandó gyakorlati 
mintatanításokat mindig az a tanerő tartsa, 
akinek gyermekei szerepelnek. 

Az indítványokat egyhangúlag elfogadták. 

h í r e k 
A Nemzeti Gyermekhét. 

A IV. Nemzeti Gyermekhét május hó 6-áu 
kezdődik és május hó 12-én ér véget. 7-től 12-ig 
bezárólag, délutánonként 6 órakor a következő 
helyeken és tárgykörökből lesznek előadások: 

Május 7-én: Mária Terézia-tér 8: Családi élet, családi 
nevelés. A gyermek adottságai. Kiskorona-utca 10: 
A társaskörnyezet hatása a csecsemő- és kisdedkorban. 
Csecsemő- és kisdedápolás. 

Május 8-án: Mester-utca 60: A környezet hatása az 
iskoláskorú gyermekre. A szünidő testi és lelki hatásai. 
Váli-utca 1, elemi isk.: A környezet hatása az iskolán-
kívüli leányifjúságra. Az iskolánkívüli ifjúság a nép-
művelési mozgalomban. 

Május 9-én: Lehel-utca 16: A környezet hatása az 
iskolánkívüli fiúifjúságra. A leányifjúság problémái. 

Május 9-én: Koronaőr-utca 3: A család lelki egész- t 
sége. A szülői ház új gondjai. 

Május 11-én: Honvéd-u. polg. fiúiskola: A gyermek 
társadalma. A szenvedő gyermek. Cukor-u. elemi fiú-
iskola: A nagyvárosi élet és a gyermek. A gyermek 
szórakozása. Szent László-téri polg. leányisk.: A ke-
nyérkereső gyermek. A pályaválasztás. 

Május 12-én: Angol-u. Kultúrház: A gyermek vallás-
erkölcsi nevelése. A gyermek esztétikai nevelése. 
II. ker. Budai Vigadó: A gyermek, mint nevelőtényező. 
A gyermek és a társadalom. Az előadásokat művészi 
műsorszámok kísérik, amelyeket a Kerületi Bizottságok 
állítottak össze. 

Május 8-án: Városi Színház: Lányok, lányok, ide-
jertek!.. . Rendezi: a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 
Egylet. 

Május l í-én: Szép élet a cserkészapród élet. Rendezi: 
az Országos Apródközpont. — Székesfővárosi Állat- és 
Növénykert: A Nemzeti Gyermekhét időtartama alatt 
minden szülő (felnőtt) két gyermeket ingyen vihet a 
Székesfővárosi Állat- és Növénykertbe. Csoportos láto-
gatásra a fővárosi Népművelési Bizottság naponta 
négy ötvenfőnyi csoportnak ad utalványt a jelentkezés 
sorrendjében. 

Május 13-án: A Népművelés Meseszínháza az Uránia 
filmszínházban: Zenével, rajzzal illusztrált mesék. Szí-
nes mesefilm és bábszínház. 

Nemzeti Kultúrház felállítása Budapesten. Az Országos 
Gárdonyi Társaság, több fővárosi és vidéki irodalmi 
társasággal és kultúregyesülettel egyetemben, legutóbbi 
elnöki tanácsülésén elhatározta, hogy megindítja a 
mozgalmat egy Budapesten felállítandó, vagy meg-
szerzendő Nemzeti Kultúrház megteremtése érdekében. 
Budapesten igen sok irodalmi és közművelődési egye-
sület, társaság van, mely nem rendelkezik saját ház-
zal, épülettel, előadóteremmel és más intézmények 
segítségére és vendégszeretetére szorul, vagy pedig 
jelentős összegeket fizet ki teremhasználat címén. 
Tudományos intézetek és kultúregyesületek sokszor 
nem szívesen adják át közművelődési célokra termei-
ket. Budapesten nincsen olyan egységes, csak a mű-
velődést szolgáló kultúrház, amelyben a kultúregye-
sületek otthont találnának s melynek egyedüli feladata 
az volna, hogy módot nyújtana különböző irodalmi 
és közművelődési egyesületek, társaságok befogadá-
sára. A Magyar Nemzeti Kultúrház megteremtésével 
közelebb kívánjuk hozni egymáshoz mindazon iro-
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dalmi, közművelődési és művészeti társaságokat, me-
lyeknek célja a magyar nemzeti műveltség szolgálata. 
A Nemzeti Kultúrház feladata lesz, hogy a főváros és 
vidék között irodalmi és művészeti tekintetben is kap-
csolatot teremtsen s a szellemi erők összefogásán kí-
vül gazdasági célokat is megvalósítson. A Nemzeti 
Kultúrház megvalósításában segítségül kéri majd a 
szervező bizottság a kultuszminisztériumot, a székes-
fővárost és a haza valamennyi kultúregyesületeit. 
Eddig egy nagy bank és egy könyvkiadóvállalat is 
segítségére siet a megvalósítandó Magyar Nemzeti 
Kultúrház megteremtésének. A szervező bizottság élén 
Simon Lajos főv. polg. isk. igazgató, az Orsz. Gárdonyi 
Társaság elnöke áll, aki most fáradozik egy nagy 
országos bizottság összehozásán. 

Pályázati hirdetés. A Vakok József Nádor Kir. Orsz. 
Intézetében a folyó tanév végével történő kilépés foly-
tán több férőhely üresedik meg, amelyeknek betölté-
sére ezennel pályázatot hirdet az igazgatóság. Fel-

I vételt nyerhetnek vallás-, nemzetiség- és nemre való 
lekintet nélkül azok a 4. életévüket betöltött világta-
lan gyermekek, akik a vakságon kívül semmi egyéb 
olyan testi, vagy szellemi fogyatkozásban nem szén-
vednek, amely eredményes nevelés-oktatásukat meg-
hiúsíthatná. Továbbá felvétetnek azok a gyermekek, 
akik iskolai oktatás folyamán veszítették el látóképes-
ségüket, vagy világtalanságuk dacára is nyilvános is 
kólákban, esetleg magánúton végzik tanulmányaikat. 
Az ilyenek 14 éves korukig vehetők fel. A felvételi 
kérvények szabályszerű kiállításához szükséges nyom-
tatványokat az intézet igazgatósága szóbeli vagy írás-
beli kérelemre díjtalanul küldi meg. Az oktatás az 
óvóban töltött idő leszámításával, az intézet évfolya-
mainak megfelelően nyolc éven át történik. Ezen idő 
alatt a szükséges polgári ismereteken kívül valamely, 
egyéniségüknek megfelelő pályán is (zenei, ipari) ki-
képeztetnek. Igazolt szegénység alapján mindkét nem-
beli növendékek felvétele és oktatása ingyenes. Kér-
vények a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszté-
riumhoz címezve l'olyó évi május hó 15-ig a Vakok 
József Nádor Kir. Orsz. Intézete igazgatóságánál 
(Budapest, VII, Ajtósi Dürer-sor 39. Telefon 96-9-11) 
nyújtandók be. Vollmann János, igazgató. 

A keszthelyi mépművelés mérlege. Március hó 
25-én bezárult Keszthelyen az idei népműve-
lési előadássorozat, mely november hó 12-én in-
dult meg. A záróünnepélyen Iwsits Gyula nép-
művelési gondnok beszámolt az idei népműve-
lési munkáról. E szerint 18 vasárnap 22 előadás 
hangzott el és 26 vetített sorozatot mutattak 
be. Minden vasárnap volt rádió és szavalat, 
azonkívül ének- és zeneszámok is tarkították 
az előadásokat. 

Az előadások honismertető, történelmi, gazda-
sági, egészségi és nevelési kérdésekről szóltak 
s azokon előadókul a város legkiválóbb férfiai 
és női szerepeltek. 

A népművelési előadások sikerét igazolja az, 
hogy minden alkalommal zsúfolásig megtelt az 
iskola nagy előadóterme hallgatókkal. Élénk 
forgalma volt a Népkönyvtárnak is. Négy és fél 
hónap alatt 149 olvasó 483 kötet könyvet váltott. 
Különös érdekességet kölcsönzött az előadások-
nak a népművelési gondnok által rendezett 
szavalóverseny, amelyen 38-an vettek részt. Az 

első díjat Molnár István levente nyerte; egy 
öltözet új ruhát kapott. 

A záróünnepélyen, amely a Himnusszal ért 
véget, Szerecz Imre dr., a népművelési bizott-
ság elnöke foglalta össze az eredményeket. 

Üdüljünk Keszthelyen! A Magyarországi Tanítók Eöt-
vös-alapjának keszthelyi Rákos István Háza június hó 
15-től szeptember hó 15-ig a tagoknak rendelkezésére 
áll. A napi ellátás díja aszerint, hogy közös vagy külön 
szobában lakik valaki, személyenkint 3 P 10 f-től 3 P 
80 f-ig terjed. Keszthely az üdülésre különösen alkal-
mas, mert alpesalji éghajlata, a Balaton közelsége, 
százados parkja az idegekre jótékony hatású. Bővebb 
tájékoztatót Iwsits Gyula igazgató, felügyelőbizottsági 
elnök (Keszthely) küld. Kiránduló testületek és iskolák 
teljes ellátást napi 2 P 60 fért kaphatnak, ha érkezé-
süket idején bejelentik. 

* * 

A Tanítók Ferenc József Háza a nyár folyamán ren-
delkezésére áll az Eötvös-alap tagjainak úgy elszállá-
solás, mint élelmezés tekintetében. A szállásdíjakat az 
Eötvös alap ismételten mérsékelte s különösen a hosz-
szabb tartózkodásra érkezőket nagyobb kedvezmény-
ben részesíti. A szállásdíj egy napra 1 P 50 f, de min-
den további nap csak 1 P 30 f. A 10 napra előfizető 
12 pengőt, a 30 napra előfiz< lő pedig mindössze 
32 pengőt fizet. Ugyanily mértékben csökkentek a 
különszobák díjai is. Különösen kedvezményes a tel-
jes ellátás díja, amely 10 napra csak 25 pengőbe kerül. 
(Szállás és naponta háromszori élelmezés.) Érdeklődők-
nek az igazgatóság (Budapest, VIII. Szentkirályi-u. 47) 
készséggel küld részletes ismertetőt. 

Tekintettel arra, hogy a kedvezmény csak tagoknak 
nyújtható, kívánatos, hogy akik még nem tagok, az 
Eötvös-alap titkárságánál (Budapest, VIII. Szentkirálvi-
ulca 47) már most jelentkezzenek felvételre, hogy tag-
sági igazolványukat még a nyár előtt megkaphassák. 
Évi tagsági díj 4 pengő. Pártoló tagnak nem tanítók is 
felvehetők. 

A veszprémvármegyei nőnevelési és kézimunka-
tanfolyamok záróünnepélyei és kiállításai. A 
vármegyei Iskolánkívüli Népművelési Bizott-
ság által a folyó tanévben rendezett nőnevelési 
és kézimunkatanfolyamok mindenütt ünnepé-
lyes keretek közt, kiállítással zárultak. A tan-
folyamok eredményességét tekintve, különösen 
a devecseri és szentgáli női tanfolyamok érde-
melnek külön említést. A devecseri kézimunka-
és varrótanfolyam záróünnepélyét és kiállítását 
nagyszámú közönség jelenlétében nyitotta meg 
dr. Bélák Endre főszolgabíró. Az ünnepélyen 
Bhosóczy Rezső népművelési titkár a nőneve-
lés fontosságáról tartott előadást. Kókay Er-
zsébet és Sikos Gabriella tanítónők szakszerű 
vezetése mellett a hallgatók a kiállított kézi-
munkákkal szép eredményről tettek tanúságot. 
A szentgáli szövőtanfolyam záróünnepélyén és 
kiállításán megjelent dr. Kenessey Pongrác fő-
ispán, Krehnyay Béla kir. tanfelügyelő, ügyv. 
elnök, dr. Szalóky József főszolgabíró, Hajdú 
Antal háziipari felügyelő és Bhosóczy Rezső 
népművelési titkár. Dr. Kenessey Pongrác fő-
ispán beszédet tartott és beszédében kijelen-
tette, hogy megjelenésével is kifejezést akar 
adni annak, hogy az iskolánkívüli népműve-
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lés nemzetnevelő hatásánál fogva rendkívül 
nagy fontosságot tulajdonít a szövőtanfolyam-
nak, amely szövetek, kéziszőttesek készítésének 
oktatásával foglalkozott. Pusztay Erzsébet ok-
tatónő számolt lie az eredményekről. A főispán 
megtekintette a tanfolyam kiállítását is s a lá-
tottak felett teljes megelégedésének adott ki-
fejezést. A hallgatók és a község kérelmére a 
tanfolyamot a jövő tanévben újból megrendezik. 

Nyári német nyelvtanfolyam Ausztriában. Höckel dr., 
a Pázmány Péter-tudományegyetem megbízott előadója, 
július 2-ától 30-áig német nyelvtanfolyamot rendez a 
karintiai tartományi kormányzóság védnöksége alatt 
a wörthi-tó mellett fekvő Klagenfurtban. A résztvevők 
elhelyezése és ellátása úricsaládoknál történik. Az ér-
deklődők forduljanak Häckel tanárhoz, Budapest, XI, 
Horthy Miklós-út 65. 

A kőszegi ni. kir. állami tanítóképző-intézet szereplése 
a magyar nótaesten, fíodán Margit és férje, Kubányi 
György, április hó 11-én tartották magyar nótaestjüket 
Kőszegen. Abláncy József, a Vasvármegyei Iskolán-
kívüli Népművelési Bizottság titkára, aki a propaganda-
estet rendezte, az áll. tanítóképző-intézetet is felkérte 
közreműködésre. Bodán Margit énekszámai és Kubányi 
György előadásai közé harmonikusan illeszkedtek bele 
az áll. tanítóképző-intézet műsorszámai. Az estét az 
intézet szalonzenekara nyitotta meg a „Cigánybáró"-ból 
előadott „nagy egyveleggel". Az énekkar két műsor-
szám keretében nagy tetszés mellett magyar nótákat 
énekelt, két növendék pedig Lampérth Géza, illetőleg 
ifj. Szász Károly magyar nótáról szóló versét szavalta 
el, majd ismét a zenekar lépett fel és a Rákóczi-induló 
hangjaival zárta be a kedves estét. Az előadás után 
Abláncy József, a Vasvármegyei Iskolánkívüli Nép-
művelési Bizottság titkára köszönetét fejezte ki Zoltán 
Géza tanítóképzőintézeti igazgatónak az értékes közre-
működésért. 

A nőgi'ádmegyei népművelési napok. Baross József dr., 
Nógrád megye alispánja, mint a vármegyei népműve-
lési bizottság elnöke, rendeletet intézett a vármegye 
főszolgabíráihoz a járási népn űvelési napok megren-
dezése ügyében. Az alispán rendelete szerint a megye 
minden járásában népművelési napot kell rendezni 
június hó valamelyik ünnepén vagy vasárnapján. A 
járási népművelési nap istentisztelettel veszi kezdetét 
és a Hiszekegy eléneklésével ér véget. E napon a já-
rási orvos mindenkinek ingyenes egészségügyi tanácsot 
köteles adni. A verseny számai különbözők lehetnek, 
de leginkább: írásból, szavalásból, olvasásból, számo-
lásból és zenei előadásokból állhatnak. Szerepelhet a 
gyermekgondozás és a népművészet is. (Faragászat, 
női kézimunka stb.) Az egyes versenyszámok között 
a rendezőség néprajzilag értékes és érdekes dolgokat 
mutat be a közönségnek. (Népszokások, játékok, tán-
cok stb.) A járási népművelési napot a főszolgabíró 
nyitja meg s megnyitójában járása népművelési tevé-
kenységének eredményeit ismerteti. 

Magyar nőtaiinnep Algyőn. Az idei népművelési tevé-
kenység befejezéseként folyó évi április hó 8-án ünne-
pélyes keretek között zárták le Algyőn a ,Magyar 

nóta"-tanfolyamot. Az ünnepélyen, mely Te Deummal 
vette kezdetét, megjelent a várm. népműv. biz. kép-
viseletében Kiss Károly korm.-tanácsos, kir. tanfel-
ügyelő s a község társadalmának minden rétege igen 
nagy számban. Mohlován Simon ig.-tanító megnyitója 
után az ünnepély egész programmja a magyar nótá-
nak és magyar táncnak az ünnepe volt. Az ünnepélyen 
Kiss Károly tanfelügyelő a magyar dalról, annak múlt-
járól és nemzeti jelentőségéről szép beszédet tartott. 
Egyúttal köszönetet mondott Csikesz Lajos áll. isk. 
tanító fáradozásáért, aki a magyar nótatanl'olyaniot 
szervezte és vezette. A tanfolyamhallgatók nevében 
Rajtik Sándor mondott köszönetet a tanfolyam vezető-
jének. A leányhallgatók magyar táncokat mutattak be. 
Az iskolásgyermekek szavalókórust adtak elő, Czirok 
Mihály tanító pedig a magyar nótáról szóló dalt éne-
kelt. A legnagyobb elismerést a tanfolyam hallgatóinak 
éneke váltotta ki, kik a tanfolyam anyagából adtak 
elő magyar nótákat. A húsz nótaestének összesen 2457 
látogatója volt és a tanfolyamon tanult 40 magyar 
nótát ma mindenütt éneklik a faluban s környékén. 

Húszéves találkozó. Felkérem volt osztálytársaimat, 
akikkel a pápai áll. tanítóképzőben 1914 júniusában 
együtt képesítőztünk, hogy a húszéves találkozónk elő-
készítése céljából címüket velem közölni szíveskedje-
nek. Mészáros Lajos, ref. tanító, Pápa, Tókert, I. utca 
4. szám. 

Nemzetközi eszperantó-konferencia Bécsben. A folyó 
év május hó 19—24-ig Bécsben nemzetközi eszperantó-
konferenciát tartanak, melynek tárgya: Az eszperantó 
az iskolában és a gyakorlatban. A konferencia iránt 
érdeklődő magyar eszperantistáknak bővebb fölvilágo-
sítást szívesen ad a budapesti osztrák követség (V. ker., 
Akadémia-utca 17). 

A Mezőgazdasági Sajtószemle áprilisi pályáza-
tán minden előfizetőnk részt vehet, aki május 
5-ig egyszerű levelezőlapon felel a következő 
kérdésre: 

„Hogyan fokozhatjuk a magyar gazda ér-
deklődését' a gazdasági egyesületek és gazda-
körök iránt és hogyan fejleszthetjük gazdasági 
egyesületeinket és gazdaköreinketi" 

A pályázatokat a Mezőgazdasági Sajtószemle 
szerkesztőségének címére (Budapest, V., Bá-
thory-utca 24.) kell küldeni. 

Széputlvari László: Évzáró tornaünnepélyek című 
kézikönyv kapható a szerzőnél (Nagykanizsa, Nagyrác-
utcai iskola). 

Kérjük olvasóinkat, hogy azokhoz a levelekhez, 
amelyekre választ várnak, megcímzett és kel-
lően bélyegzett borítékot vagy levelezőlapot 
csatoljanak. Minthogy több levelünket azzal 
a megjegyzéssel hozza vissza a posta, hogy 
„A címzett ismeretlen", „Hol az utolsó posta?" 
kérjük, hogy a levelek végére a nevet és lak-
helyet olvashatóan szíveskedjenek írni. A szer-

kesztőség. 
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H I V A T A L O S R É S Z 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 50.70(1/1934. VI. számú rendelete a népisko-
lai Tanterv óratervének helyesbítése tárgyában. 

I. 
Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és a kecske-
méti kir. tanfelügyelői kirendeltség vezetőjének. 

Felhívom Címedet, hogy utasítsa a közvetlen 
rendelkezése alatt álló népiskolák igazgatóit és 
tanítóit, hogy a 2495/1932. ein. számú rendelet-
tel életbeléptetett Népiskolai Tanterv és Uta-
sítások „Általános Óraterv" című lapján vigyék 
keresztül a következő helyesbítéseket: 

1. A 6. számmal jelölt függőleges oszlopban 
az Ének című tantárgynak megfelelő vízszin-
tes rovatban törlendő a II. és III., valamint 
a III. és IV. osztályokat elválasztó kis függő-
leges vonal. Közös óraszám gyanánt csak a kö-
zépen álló 1 marad meg, mellette balról az '/2 
és jobbról az 1 törlendő. 

2. Ugyanezen függőleges oszlop alján a II. 
osztálynak megfelelő heti óraszám nem 13V2, 
hanem: lí. 

3. A 7. számmal jelölt függőleges oszlopban 
a természetrajz, gazdaságtan és háztartástan 
című tantárgynak megfelelő vízszintes rovat-
ban törlendő a IV. és V. osztályokat egymás-
tól elválasztó kis függőleges vonal és a közös 
heti óraszám jelölése (2**) a vízszintes rovat 
közepére teendő. 

4. Ugyanennek az oszlopnak természetrajzi, 
gazdaságtani és háztartástani, valamint egész-
ségtani óraszámához illesztett #*)-nak magya-
rázó szövege (az Általános Óraterv alján jobb-
oldalt) a következőképen fog hangzani: „a Ter-
mészetrajz, gazdaságtan, háztartástan — az V. 
és VI. osztályokban az Egészségtannal együtt 
heti két óra". 

II. 
Valamennyi főtiszt. Egyházi Főhatóságnak. 

Fenti rendeletemet azzal van szerencsém 
nagybecsű tudomására hozni, hogy a bölcs fő-
hatósága alatt működő és a szóbanlevő tanterv-
vel ellátott tantestületekre, illetve tanerőkre 
nézve hasonló módon intézkedni méltóztassék. 

Budapest, 1934. évi április hó 23-án. 
A miniszter helyett: 
dr. Petri Pál s. ki, 

államtitkár. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 58.924/1933. VI. szám alatt kelt rendelete a 

reformíráshoz szükséges toll beszerzése 
tárgyában. 

Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és a kecske-
méti kir. tanfelügyelői kirendeltség vezetőjének. 

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter úr 
mult évi december hó 18-án 134.145/933. VIII. b. 
szám alatt kelt átiratában arról értesített, hogy 
a Schüler József r.-t. budapesti írótollgyár a 
reformíráshoz szükséges különleges tollakat 
hosszabb idő óta gyártja és azokat forgalomba 
is hozta. Ezek a magyar gyártmányú tollak a 
követelményeknek teljesen megfelelnek és a 
külföldi gyártmányokkal azonos minőségűek-
nek tekinthetők, árban is versenyképesek, mert 
a tollat a gyár dobozonkint (144 drb) 2-60 P-ért 
adja a kiskereskedőknek és így a tollnak dara-
bonkint 4 fillérnél nem szabad drágábbnak len-
nie, míg a külföldi gyártású tollak darabon-
kiut 5—6 fillérbe kerülnek. 

Felhívom Címedet, utasítsa a reformírás ta-
nítását végző tanerőket, hogy a gondjaikra bí-
zott tanulóifjúságot ezeknek az olcsóbb és a 
külföldi gyártmányokkal minden tekintetben 
azonos minőségű magyar írótollaknak vásárlá-
sára buzdítsák. 

Budapest, 1934. évi április hó 23-án. 

A miniszter helyett: 
dr. Petri Pál s. k., 

államtitkár. 

A 111. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
57.949 933. VI. szám alatt kelt rendelete a csere-

bogár irtása tárgyában. 

I. 
Valamennyi kir. tanfelügyelőnek, a kecskeméti 
tanfelügyelői kirendeltség vezetőjének, a buda-
pesti és szegedi tankerületi polgári iskolai kir. 

főigazgatóságnak. 

Felhívom Címedet, gondoskodjék arról, hogy 
a felügyeletére bízott iskolák és intézetek taní-
tói, illetve tanárai minden év április havában 
a cserebogár irtásának nagy nemzetgazdasági 
jelentőségét a tanításban domborítsák ki és 
hogy az iskolák (intézetek) tanulói tanítóik és 
tanáraik vezetése mellett a cserebogárirtásban 
mindenkor résztvegyenek. 

Címed ezt a rendeletemet tartsa nyilván es 
annak pontos betartására az alárendelt iskolák 
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(intézetek) vezetőjét minden évben figyelmez-
tesse. 

Az illetékes egyházi főhatóságokat hasonló 
intézkedések megtételére egyidejűleg felkértem. 

II. 

Valamennyi főtiszt. Egyházi Főhatóságnak. 
A fenti rendeletemet azzal van szerencsém 

Címed nagybecsű tudomására hozni, hogy a 
bölcs főhatósága alatt álló intézetekre nézve ha-
sonló módon intézkedni méltóztassék. 

Budapest, 1934. évi április hó 23-án. 
A miniszter helyett: 
Dr. Petri Pál s. k. 

államtitkár. 

Könyvajánlás. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
30.682/934. V. a. 1. ü. o. számú rendeletével ifj. 
Arató István Vádak és tények című könyvét a 
közép- és középfokú iskolák, valamint meg-
felelő fedezettel rendelkező elemi iskolák taní-
tói könyvtárai számára beszerzésre ajánlotta. 
A könyvet a szerző adta ki (Budapest, Üllői-út 
24.) Budapesten 1934-ben. Nyomta a Kir. Magy. 
Egyetemi Nyomda, alakja kis oktáv, ára 1 P 
80 fillér. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztertől. 
41.263/1934. V/a. 2. ii. o. szám. 

A Nem Állami Tanszemélyzet Országos 
Nyugdíjintézete által Kecskeméten fenntartott 
Faragó Béla Országos Árvaházban az 1934. évi 
szeptember hó elsejére megüresedő helyekre, 
a fenti nyugdíjintézet terhére nevelési járulé-
kot élvező 6-ik életévüket már betöltött árvák 
részére pályázatot hirdetek. 

Az árvaházba leendő felvételre, a Nem Ál-
lami Tanszemélyzet Országos Nyugdíjintézeté-
nek kötelékébe tartozó tanintézeteknél működő 
férfi- és nőtanárok, tanítók és óvók árvái közül 
— az őket megillető nevelési járulék ellené-
ben — csakis a teljesen szülőtlen és emellett 
teljesen vagyontalan árváknak van igényjogo-
sultságuk. 

Amennyiben a megüresedő helyeknek meg-
felelő számú teljesen szülőtlen árva felvételét 
nem kérnék, felvételre számíthatnak a vagyon-
talan félárvák is, ezek között elsősorban a hadi-
árvák. 

A hozzám intézett és az 1934. évi május hó 
31-ig a kecskeméti „Faragó Béla Országos 

Árvaház" igazgatóságához benyújtandó bélyeg-
telen pályázati kérvényeket az alábbi módon 
kell felszerelni; csatolandó a felvétetni kívánt 
árva 

1. születési anyakönyvi kivonata, 
2. himlő-, illetve újraoltási bizonyítványa, 
3. árvaházi (internátusi) neveléshez szüksé-

ges, testileg és szellemileg ép és egészséges vol-
tát igazoló legújabb keletű közhatósági orvosi 
bizonyítványa, 

4. iskolai bizonyítványa az elmúlt iskolai év-
ről és a folyó iskolai év első felének eredmé-
nyét igazoló félévi értesítője, 

5. esetleg életben levő szülőjének szegénysé-
gét és jelenlegi foglalkozását, teljesen szülőt-
lennél az árvának szegénységét igazoló hely-
hatósági (községi) bizonyítványa, 

6. szüleinek családi értesítője, 
7. nevelési járulékának utalványozásáról szóló 

itteni rendelet másolata, illetve a legutolsó 
havi nevelési járulék kifizetését igazoló „Szel-
vény", 

8. gyámjának kirendelésére vonatkozó árva-
széki határozat, 

9. elhalt szüleinek halotti anyakönyvi kivo-
nata és amennyiben abból nem tűnik ki, hogy 
a szülő milyen betegségben halt meg, a volt 
kezelőorvos vagy halottkém bizonylata. Csa-
tolni kell a szülő, illetőleg a gyám nyilatkoza-
tát arról, hogy az árva felvétele esetén neve-
lésére és ápolására nézve minden beavatkozási 
jogról lemond és az árvával való személyes 
érintkezés tekintetében az árvaháznál fennálló 
szabályoknak magát feltétlenül aláveti; tudo-
másul veszi, hogy az árvák csak a karácsonyi 
szünidőben vihetők haza és akkor is csak ab-
ban az esetben, ha a gyám hatósági bizonylat-
tal igazolja, hogy abban a községben, ahová 
az árvát viszi, járványos betegség nincsen, il-
letve a legutóbbi időben nem volt és ha ki-
jelenti, hogy ő vagy megbízottja az árvaház 
által Budapestig szállított árvát, a pályaudva-
ron átveszi s a szünidő elteltével a meghatá-
rozott időben ugyanott személyesen átadja. 

A háborúban eltűnt vagy elesett alkalmazott 
árváinak mellékelni kell az anyának vagy 
gyámnak nyilatkozatát arról, hogy arra az 
időre, amíg az árva az árvaházban neveltetik, 
az árvát megillető katonai nevelési járulékot 
is az árvaház részére átengedi. 

Az elkésetten, vagy nem az árvaház igaz-
gatóságánál benyújtott kérvények figyelembe 
nem vehetők. 

Pályázati hirdetmény 

az Amizoni Károly által alapított Országos Magyar 
Nőnevelö Intézetbe való felvétel tárgyában. 

Közzététetik a magyar királyi vallás- és közoktatás-
ügyi miniszternek 41.321/1934. V/a. 2. számú rendelete 
alapján. 

Az Amizoni Károly által alapított Országos Magyar 
Nőnevelő Intézet első évfolyamában az 1934/35. iskolai 
évre felvételért pályázhatnak azok a polgári leány-
iskola vagy középiskola IV. osztályát sikerrel végzett 
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keresztény leánynövendékek, akik ÍJ. életévüket be-
töltötték, de 10 évesnél nem idősebbek, egészségesek 
és szervi bajuk nincsen. 

A felvétel iránti kérvényeket az Amizoni Károly által 
alapított Országos Magyar Nőnevelő Intézet igazgató-
tanácsához címzetten az intézet igazgatóságához június 
hó 15-ig kell benyújtani. 

A felvételi kérvényhez a következő okmányokat kell 
csatolni: 

születési anyakönyvi kivonat; 
hatósági orvosi bizonyítványt arról, hogy folyamodó 

egészséges és szervi baja nincsen; 
iskolai bizonyítványt arról, hogy folyamodó legalább 

a polgári leányiskola, illetőleg középiskola négy osz-
tályát sikerrel elvégezte. Ha a folyamodó a kérvény 
benyújtásakor a IV. osztály elvégzését igazoló bizo-
nyítvánnyal még nem rendelkezik, III. osztálybeli bi-
zonyítványát és a IV. osztálybeli félévi értesítőjét csa-
tolja; 

hatósági bizonyítványt a családfő polgári állásáról, 
vagyoni állapotáról, jövedelméről és a kérvényező 
esetleges magánvagyonáról, vagy ösztöndíjáról, továbbá 
a családtagok számáról, életkoráról, a családfő közvet-
len gondozása alatt álló gyermekek számáról. 

Azok a folyamodók, akik a folyó iskolai évben mint 
rendes tanulók iskolába már nem jártak, erkölcsi ma-
gaviseletüket szabályszerű községi bizonyítvánnyal tar-
toznak igazolni. 

A kérvényre 2 pengős okmánybélyeg, a mellékletekre 
30 filléres okmánybélyeg ragasztandó. 

A nőnevelő intézet célja és feladata, hogy növen-
dékei jövő hivatásukhoz képest derék és művelt ma-
gyar háziasszonyokká és gondos családanyákká ké-
szíttessenek elő. A tanítás ennek megfelelően elméleti 
és gyakorlati. Elméleti tárgyak: hit- és erkölcstan, 
neveléstan (egészségtannal kapcsolatban), magyar 
nyelv és irodalom, számtan, könyvvitel, gazdaságtan, 
utóbbinak keretében természettudományi ismeretek, 
növénytermesztés, állattenyésztés, háztartástan és gaz-
daságtan; elméleti kertészet, rajz, művészettörténet, 
ének, testgyakorlás, német és francia nyelv és iroda-
lom. Az idegen nyelvek tanításában nagy súlyt vet az 
intézet a folytonos gyakorlásra és társalgásra. Gyakor-
lati tárgyak: a háztartás körébe tartozó összes gyakor-
lati munkák, a kertészet minden ága, állattenyésztés, 
baromfigondozás slb. 

Az intézetnek bárom évfolyama van. Csak bentlakó 
növendékei lehetnek. 

A III. év befejezése után a növendékek végbizonyít-
ványt kapnak. 

Az intézet Budapesten, VI, Amerikai-út 48. szám 
alatt saját e célra építelt modern épületben, egészséges 
helyen, 5 holdas park és gazdasági kert közepén 
fekszik. 

A tartásdíjak, melyekben az élelmezés, a nyelvek és 
a zene tanítása is bennfoglaltatik, a következők: 

Teljes ellátási díjat fizető növendékek tartásdíja az 
első és második évfolyamban évi 900 pengő, a har-
madik évfolyamon évi 800 pengő, amely összeget 
10 havi egyenlő részletben kell havonta előre meg-
fizetni. 

Kivételesen engedélyezhető kedvezményes ellátási 
díjért az a növendék folyamodhatik, aki legalább álta-
lános jó tanulmányi előmenetelt és kifogástalan maga-
viseletet igazol és ezenkíviif újkeletű hatósági bizonyít-
vánnyal igazolja, hogy vagyoni és családi körülményei 

miatt kedvezményre érdemes. rA kedvezményes helyek 
száma korlátozott, elsőéves növendékek csak kivétele-
sen indokolt esetben kaphatnak kedvezményt. 

Minden növendék a tartásdíjon kívül a beiratkozás-
kor egész évre felvételi és vegyes díj címén 60 pengőt 
tartozik fizetni. Az esetleges gyógyszerköltségek vagy 
kórházi költségek ezekben a díjakban nem foglaltatnak. 

Érdeklődőknek szóbelifeg vagy levélben nyújt fel-
világosítást az intézet igazgatósága. 

Szünidei testnevelési tanfolyam tanítók és 
tanítónők részére. 

A vallás- és közoktatásügyi Miniszter Űr en-
gedélyével a Testnevelési Főiskola 1934. évi jú-
nius hó 25—július hó I5-ig elemi iskolai tanítók 
és tanítónők részére tanfolyamot rendez, ame-
lyen az iskolai testnevelés köréből a modern 
gimnasztikai módszereket, ritmikus tornát, sza-
badtéri atlétikai sportokat, a sportszerű és is-
kolai játékokat, néptáncokat ismertetjük. 

A résztvevők az elméleti előadásokat közösen 
hallgatják, míg a gyakorlati tanítás nemenként 
külön csoportokban történik. 

A tanfolyam díja — a tanfolyamon való részt-
vételt igazoló bizonyítvánnyal együtt — 25 P, 
amely a tanfolyam megkezdésekor fizetendő. 

A résztvevők a tanfolyam tartama alatt a fő-
iskola internátusában 50 P lefizetése ellenében 
kedvezményes elszállásolást és ellátást (naponta 
háromszori étkezést) élvezhetnek. 

A tanfolyamon résztvenni óhajtók legkésőbb 
1934. évi június hó l-ig írásban jelentkezzenek 
a Főiskola Igazgatóságánál (Budapest, I. ker., 
Győri-út 13. sz.), annak feltüntetésével, hogy 
lakás- és ellátási kedvezményre igényt tarta-
nak-e? 

Budapest, 1934 április hó. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Az új középiskola: az élet iskolája. — Günther Jolán: 
Olvasás, olvasmány tárgyalás. — Szentgyörgyi Gusztáv: 
A magyar siketnéma-oktatás. — A vallás- és közoktatás-
ügyi tárca költségvetése az 1934—35. évre. — Gauser 
Rezső: A debreceni gyermekek egészségügyi vizsgálatának 
eredménye. — Iskolánkhüli népmüvelés. Felczán József: 
A somogyi leventék a népművelésben. — Gyakorlati peda-
gógia. Lendvay Béla: Méregetés és számolás a kertben. — 
Hazai és külföldi tanügyi lapokból. A tanulók egyéni mi-
nősítésének fejlődéséről. — Apróhírek olasz tanügyi la-
pokból. — Pedagógiai szeminárium. — Tudomány, iro-
dalom, művészet. — Külföldi irodalom. — Külföldi szemle. 
— Egyesületi élet. — Hírek. A Nemzeti Gyermekhét. — 

Hivatalos rész. — Pályázatok. •— Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LŐRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda Bpest, Múzeum-körút 6. 
A kiadásért felelős: CZAKÓ ELEMÉR. 
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P A L Y A Z A T O K 
p á l y á z a t i 

és niagánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el. liogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétküldhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

EGY HELYETTESTANfTóI állásra pályázatot hirde-
tek. Határidő 30 nap. Helyben is vannak pályázók. Fize-
tés törvényszerű. Csenger, 1934 április 17. Pátor Elemér 
református lelkész. (150) 

SZELLEMILEG fogyatékos gyermekek felvételére pá-
lyázat. Visszamaradt, fejletlen vagy gyenge 7—10 éves 
korú gyermekek felvételt nyerhetnek az országos Állami 
Gyógypedagógiai Nevelőintézetben (Budapest I, Alkotás-
utca 53. Telefon: .53—4—91). Bővebb felvilágosítást 
nyújt az igazgatóság. (152) 

MEZÖGYÁN református iskolaszéke pályázatot hirdet 
a gróf Tisza István örökösei által fenntartott Nagy-
gyantó-pusztai református osztatlan elemi népiskola férfi-
tanítói állásra. Az állás segédtanítóval töltetik be. Köte-
lesség, fizetés törvényszerű. Lakás természetben. Helyi 
jelöltünk van. Pályázati határidő: május hó 10. A pá-
lyázati kérvény a szükséges okmányokkal felszerelve: 
dr. Rakovszky Ivánné őnagvméltóságához címezve, re-
formátus iskolaszék, Mezőgyán címre küldendő. (148) 

KOPÓCSAPÁTI római katholikus egyházközsége nyug-
díjazás folytán megüresedett kántortanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Határidő a lap megjelenésétől huszonegy nap. 
Helyi jelölt van, aki egy és fél éve helyettesít. Plébánia, 
Kopócsapáti, Szabolcs m. (156) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség n e m vállal fe le lősséget . 

CSERÉLNE állami tanítópár alföldi városból, fővona-
lon, egyetemi város közeléből. Jelige: „Szeptember", 
kiadóba. (124) 

CSERÉLNE állami elemi iskolai református tanító 
vasút- és hajóállomással bíró nagyközségből, 11 tanerős 
nyaralóhelyről Budapest környékére. „Duna" jelige. (149) 

CSERÉLNE nagyobb vidéki városból közvetlen Pest-
környékre állami tanítónő, tanév végén. Választ „Nógrád" 
jeligére kiadóhivatalba kérem. (151) 

BARAKOVITS JÁNOS 
müorgonaép í tö j f 

Rákospalota, Pázmány-út 72. 

Ú J d ü Q O Í I Á ? 
á t é p í t é s t , h o m l o k z a t i a l p o k a t , 
m i n d e n n e m ű jav l tas t a leg-
m é r s é k e l t e b b á ron vá l la l . 

Elegáns, könnyű, tiszta 
gyapjú tropical és freskó 

ö l t ö n y 
kabát, és nadrág 

világos sziirke és drap 
színekben 

akciósárban 
6 havi fizetés kedvez« 

menyével is. 

REFORM 
RUHÁZATI RT 
VI, Vilmos császárját 5. 
T e l . : 13=0=96, 13*2=96. 

HARMÓNIÜMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest II, Török-utca 8. (A budai Margit-híd-
főtől a második utca jobbra.) 

FELHÍVATNAK a nagyváradi kir. katholikus tanító-
képző intézetben végzett összes tanítók, hogy címüket, a 
további megbeszélések végett, tudassák Renner György 
tanítóval. Címe: Űjiráz, u. p. Kótpuszta, Bihar m. (147) 

ORVOS fiam vidéken elhelyezkedne, fogászattal is 
foglalkozik. Községi, körorvosi állás üresedésben van-e 
vagy szükséges-e valahol még orvos? Kérem kartársaim 
segítségét komoly tippek közlésével. Bélyeget megtérítem. 
Szloboda János, Szeged, Korona-u. 10. (146) 

FELVÉTEL az irgalmas nővérek esztergomi érseki 
tanítónőképzőjébe. A polgári vagy középiskola IV. osztá-
lyát jeles vagy jó eredménnyel végzett tanulók, akik az 
1934—35. iskolaévre az esztergomi érseki tanítónőképző 
intézet I. osztályába s a vele kapcsolatos internátusba 
felvétetni óhajtanak, előírt, mellékletekkel felszerelt fo-
lyamodványukat május hó 31-ig küldjék be az intézet 
igazgatóságához. Az intézeti és internátusi felvétel fel-
tételeiről készséggel küld prospektust az intézet iőnök-
nője. (145) 

JÓS (JOSZT) FERENC: Munkaiskola e. pedagógiai 
könyve újra kapható. Szépirodalmi olvasmányként éhez-
heti. Három pengő előzetes beküldése mellett küldi a 
Kecskeméti Közlöny, Kecskemét. (118) 

„DALOK az édesanyámról" (12 gyönyörű dal Anyák-
napjára, kétszólamra) még kapható: Szabó Gyula kán-
tornál, Tiszaföldváron. Ára 1 pengő 20 fillér. (58) 
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AKÁCOS méhlegelő, lakással jutányosán kiadó. Sza-
lacky, Sződ, Pest megye. (157) 

AZ ÉNEKTANÍTÁSNÁL hasznos segédeszköznek bi-
zonyult Kovács Dezső Népiskolai Dalgyűjteménye. Tar-
talma 86 maradandó becsű népdal harmónium kísérettel. 
Leszállított áron, 3 pengő 50 fillérért kapható — a pénz 
előzetes beküldése esetén — Fischer Lajos könyvkeres-
kedőnél, Sárospatakon. (52) 

CSERÉLNE állami tanító állami kartárssal. Osztott is-
kolától. A Mátra tövéből Pest környékére. Vasút, villany, 
orvos helyben. Választ „Mátra" jeligére a kiadóba ké-
rek. (153) 

KOLLÉGA értesítését kérném oly vidékről, ahol rizike-
gomba terem. Hasznát látná! Lója Kálmán tanító, Csa-
nádpalota. (154) 

CSERÉLNÉK nagyközségből, nagyközségi római ka-
tholikus tanítónővel vagy tanítóval. „Jövő tanév" jel-
igére. (155) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMŐ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII, Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak, Mendölnél. 

67. evfi. 

M A R X É S M É R E I B U D A P E S T 

T A N S Z E R G Y Á R A B U L Csú,u. 7. 
Telefonszámok: 93-3-86 és 93-3-88 • 

Gyár tanak: fizikai, kémiai, természeti 
rajzi, mértani és földrajzi eszközöket. 
— Vetítőgépeket, mértékgyüjteményes 
ket, számológépeket. 
Szemlél tetőképek nagy választékban. 
Új népiskolai kimerítő árjegyzékünk 
ket kívánatra díjtalanul küldjük. 

Megjelent kiadásunkban Renner: Fizikai gyakorla» 
tok című műve, 180 oldal terjedelemben. Bolti ára 
4.40 P . Nélkülözhetetlen minden fizikával fog. 
lalkozó tanítónak 1 

TANÍTÓK, TANÁROK, 
NYUGDÍJASOK FIGYELMÉBE! 
BALATONUDVARI községben, Balaton-
füred közelében, közvetlenül a Balaton 
vártján, a fürdőkabinoktól két percnyi 
járásra, olcsó családi ház vagy villa épí-
tésére alkalmas telkek eladók. — Kitűnő 
ivóvíz, déli fekvés! Olcsó építkezési lehe-
tőség. — Közvetítő kizárva. — A vásá-
rolni szándékozók közvetlenül a falusi 
gazdákkal tárgyalnak. — Levélbeli meg-
keresésekre Siskey Imre református lel-
kész válaszol. (130.) 

9 Ö R E N H l i N R I K É S T Á R S A 
iskolabútor-gyára. BpestVI, Dévényi-út 20 .22 
iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása. VasállYányú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Telefon: go-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve. 

A magyar nép nevelőinek 
legmesszebbmenő érdeklődésére tart számot: 

SZEKFÜ GYULA: HÁROM NEMZEDÉK 
ÉS AMI UTÁNA KÖVETKEZIK 
című most megjelent müve. 

Ez a könyv tudományos visszapillantás az utolsó száz esz» 
tendő történetére. A már két kiadásban teljesen elfogyott 
„Három nemzedék" teljes szövege mellett a szerző egy 
újonnan megírott részben a Trianon óta élő magyarságnak 
szellemi irányait rajzolja meg és ezzel a mai napig megs 
hosszabbítva a magyarság életsorsának leírását, a szellem-
tudományi történetírás magaslatáról világít napjaink prob» 
lémáiba. 

Bolti ára egésze y j „Magyar Könyvbarátok" illetménykötetként kapják ezt és még három 
vászonkötésben nagyon értékes művet évi 20 pengő előfizetés fejében, ami negyedévenként 
10 — PENGŐ. 5 pengős részletekben fizethető. 

A „Magyar Könyvbarátok"=ról részletes tájékoztatót ingyen küld a 

K . M . E G Y E T E M I N Y O M D A , B U D A P E S T V I I I , M Ú Z E U M . K Ö R Ú T 6 
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Olvasóink figyelmébe ajánljuk az 

O P E R A Z O N G O R A T E R M E T , 
hol tanítók ELŐLEG NÉLKÜL a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrendű ZONGORÁKAT, P I A N I N Ó K A T . 

B u d a p e s t V I I , K l a u z á l « u t c a 3 5 . sz . 

H E G E D Ű , V I O L A , C S E L L Ó 
vagy bármely importhangszert, hangversenyhúrokat 

a legjobbat hozzuk forgalomba. Művész* 
hegedűíépités, c s e r e , v é t e l , művészi 
javítások. Tanár urak bevásárlóhelye. 

Rákóczistárogató. 
C s e r k é s z z e n e k a r o k f e l s z e r e l é s e j u t á n y o s á n 

g y á r i á r o n l 
Ismertetőt bármely hangszerről díjtalanul küld az 

ELSŐ MAGYAR HANGSZERGYÁR 

STOWASSER E 2 E « Budin) 

Az egyedüli hangszergyár az országban. 
Több ilyen gyár nincs! 

Magyarság Néprajza 5si kincset kutat, 
Magyarabb magyarnak készíti az utat. 

A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 
T A N SZEROSZTÁLYA 
a legjobb minőségben, 
könnyített fizetési feltételek mellett szállít: 

Fizikai, kémiai, 

áll at= 

és növénytani 

felszerelést. 

Térképet, 

földgömböt, 

szemléltető* 

képet. Bármely 

taneszközt. 

írószert stb., stb. 

Kívánatra készséggel ad részletes árajánlatot: 

a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 
Tanszerosztálya 

A t iskoláztatási kötelesség 
teljesítésének biztosításáról szóló 1921. évi 

XXX. t. c. végrehajtásához szükséges 

nyomtatván y* űrlapok 

Az összes számvitelinyilvántartási=, be= 
iratásü, tanmenet és a többi elrendelt 

n y o m t a t v á n y o k 
a Vallás= és Közoktatásügyi Minisztérium 
rendeletére és szerkesztésében egyedül a 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomdánál van-

nak raktáron 

H i v a t a l o s m i n t á j ú és s z e r k e s z t é s ű 

értesítő könyvecskék 
es 

bizonyítvány = ürlapok 
az elemi népiskolák és az iparostanonc* 

iskolák részére 

Költségkímélés szempontjából 
ajánlatos az összes szükségletet egyenesen a 

K. M. EGYETEMI NYOMDA 
K I A D Ó H I V A TÁLÁNÁL 
BUDAPEST VIII, MÚZEUM-KÖRÚT 6. SZÁM 

beszerezni. 

Hirdetéseket 
felvesz 
a kiadóhivatal 

B u d a p e s t V I I I , 

M ú z e u m s k ö r ú í 6 
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H A Z A I E R E D E T Ű 
szemléltető képek ma alig kaphatók. Az 

EGYETEMI NYOMDA 
az iskolák segítségére siet, midőn lénye* 
gesen leszállított áron bocsátja az iskolák 

rendelkezésére a Balog Rudolfsféle 

SZEMLÉLTETŐ 
MÜLAPOK 

sorozatát: 

1. Budapest, Halászbástya. — 2. Budapest, 
Vajdahunyad vára. — 3. Rudolf-rakpart. 
— 4. Budapest, a királyi vár. — 5. Buda-
pest, Országház. — 6. Budapest, Kossuth-
mauzoleum belseje. — 7. Budapest, lánc-
hídi oroszlán a Halászbástyával. — 8. Ma-
gyar viselet Pécs mellett. — 9. Mező-
kövesdi kislány. — 10. Öreg matyó kis-
lánnyal. — 11. Búzaszentelés. — 12. Árva 
vára. — 13. A kassai dóm. — 11. Pannon-
halma, apátsági templom belseje. — 15. 
Sopron, Szentháromság-szobor a városház 
tornyával. — 16. Pécs, a székesegyház bel-
seje. — 17. Pécs, a székesegyház. — 18. 
Kosok a Hortobágyon. — 19. Tanya a 
Hortobágyon. — 20. Vihar a Hortobágyon. 
— 21. Hortobágyi ménes. — 22. Szénahor-
dás a Hortobágyon. — 23. Bikák a Hor-
tobágyon. — 24. Birkák a Hortobágyon. — 
25. Vaddisznók a sümegi erdőben. — 26. 
Nyári jászol. — 27. A béka. — 28. Hévizi 
lótuszok. — 29. Aggteleki cseppkőbarlang. 
— 30. Dobsinai jégbarlang. — 31. Vitorlás-
verseny a Balatonon. — 32. Balatonfüred. 
Vitorlások. — 33. 11. Rákóczi Ferenc (Má-
nyoki festménye az Orsz. M. Szépművé-
szeti Múzeumban. — 34. Noé bárkája 
(Brughel festménye az Orsz M. Szép-
művészeti Múzeumban). — 35. Madonna 
a gyermekkel és szentekkel (Luini fest-
ménye az Orsz. M. Szépművészeti Mú-

zeumban. 

DÍSZE A Z I S K O L Á N A K , E G Y ? 
B E N P E D A G Ó G I A I ÉRTÉK IS. 

A J 5 műlap eddigi 
ára volt 122 30 P. 
A leszállított új ár : 

A rendeléseket a beérkezés sorrendjében 
intézzük el. 

K. M. EGYETEMI NYOMDA 
B UDAPEST VIII, MÚZEUMKÖRÚT 6. SZÁM 

P 

Dr. Becker Vendel pápai kamarás, kir. kath. tanítóképzőintézeti 
igazgató Szeged, a Néptanítók Lapja és a Népművelési Tájé-
koztató 6-ik számában a következőket írja 

A MAGYARSÁG 
NÉPRAJZÁRÓL: 

„ E z a munka elsősorban a nép hivatott vezéreire, 
a lelkészkedő papokra és tanítókra vár, kiknek egyik 
magasztos feladatuk lesz a vezetésükre bízott nép 
részletes és pontos néprajzi viszonyait leírni, hogy 
a magyar néprajz mint tantárgy a tanítóképzésbe, 
a papnevelésbe, a falu és tanya többi vezetőinek 
képzésébe helyről-helyre a helyi igények szerint le-
gyen beilleszthető. 

Kétségtelen, hogy az a mélységekben rejtőzködő hagyo-
mány és tárgyi hagyaték, amit a MAGYARSÁG 
NÉPRAJZA feltár, mérhetetlenül gazdagítja egész 
társadalmunk nemzeti önismeretét és öntudatát. D ú -
sabbá teszi szellemi életünk magyarságát. Rávezet 
arra az ősi alapra, melyen közös nemzeti eszményünk 
magyar formában és magyar színben folytathatja 
évezredes életét. Mindenekelőtt pedig erősíti a vá-
gyat és akaratot, hogy magyarok maradjunk és ma-
gyarabbá legyünk. Nyelvünkön kívül különösen a 
néprajzi örökség alkalmas arra, hogy mint eleven 
erőtényező, időben és térben egybekapcsolja a magyar-
ság egyetemét 

MAGYARSÁG 
NÉPRAJZA 
4 kötetben, félbőrkötésben, kötetenként kb. 400 

oldalon, többezer illusztrációval jelenik meg. Meg-

rendelhető részletfizetésre is. Ára 80 pengő. Havi 

részlet 4 pengő. Megjelent az I. kötet. A II. 

kötet júniusban jelenik meg. 

A 

Petrencevivö leányok, Alföld. 

K. M. E G Y E T E M I N Y O M D A 
Budapest VIII, Múzeumskörút 6. sz. (Gólyavár) 
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R I G L E R J Ó Z S E F E D E 
PAPÍRNEMU RESZVENYTARSASAG 

BUDAPEST 
G Y Á R T E L E P É S K Ö Z P O N T 

VI, RÓZSA-UTCA 55. SZ. 
Rajzfüzetek, rajztömbök, állótömbök a 
legjobb kivitelben, vázlatkönyvek különs 
féle kivitelben készülnek. Magyar gyárts 
mányú rajztáblák, háromszögekés vonab 
zók, továbbá rajzeszközök és minden» 
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára 

A tanítóság régi, kedvelt bsvásárlóhelye 
L U K A C S BÚTOR Á R U H Á Z 

Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek. 
Budapest VII, Dohány-utca 30. Telefon: 4 1 - 9 - 0 4 . 

Magyarság Néprajza, magyar lelki élet, 
Magyar reménységlink ettől újra éled. 

Angster József és Fia 
orgona: és harmóniumgyár rt. Pécs 
Orgonák, harmóniumok. 
Javítások, átépítések. 
Új homlokzatsípok. 
Villamosfujtatósberendezések. 

- A szegedi nagy orgona készítői. 
Méltányos árak ! Fizetési kedvezmények ! 

A TANÍTÓ HIVATÁSÁNAK 
LEGFONTOSABB 

segédeszköze a 

NÉPISKOLAI 
EGYSÉGES 
VEZÉRKÖNYV 

20 pengőt kitevő vételárnál, csekély 
havi 2 pengős részletfizetésre is be* 
szerezhető. 

S A J Á T M U N K Á J Á T K Ö N N Y Í T I M E G , 

ha beszerzi e csekély rész* 
letfizetésre, a tanító és a 
tanítónő. 

A sorozat eddig megjelent kötetei: 

1. Molnár Oszkár: A tanítási mód- P 
szer történeti fejlődése. Quint Jó-
zsef előszavával 3-— 

2. Fodor Ferenc: A magyar elemi 
népiskolai földrajzi oktatás 4-— 

3. Quint—Stelly—Stolmár: A termé-
szeti és gazdasági ismeretek ta-
nítása a III—IV. oszt 6-40 

4. Quint—Drozdy: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok az I. osztályban.. 9-20 

5. Háros—Körösi: A magyar fogal-
mazás vezérkönyve 4-40 

7. Berwaldszky—Tscheik: A rajzok-
tatás vezérkönyve, Drozdy Gyula 
előszavával 16-— 

8. Drozdy Gyida: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a I I I . osztályban 10-— 

9. Drozdy Gyula: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a IV. osztályban 8-— 

10. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a II. oszt. 3-20 

11. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a III. oszt. 4-50 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA KIADÓHIVATALA 
B U D A P E S T VIII, M Ü Z E U M . K Ö R Ú T 6. SZÁM ( G Ó L Y A V Á R ) 

f l T R r t M r t * » A n r Á P H I Á C A z arcbőr ápolásához, szépítéséhez, puhításá-
V . 1 X I W i ' l V m / A I \ V > / I L h o 2 , simításához a legtermészetesebb módszer. 
M e g ó v j a az arcbort naptól , széltől , érdességtő l , ráncosodástó l . Üdít , frissít. Kezelések egyéniek. 

C i t r o m . z e r e k : (Törv. védve.) 
Citromkenőcs zsíros Citrom arcvíz bőr- c g y e a a r u s i i a s . 

éjjelre P 2 — zsírosság (mitesz- C r j, A ~ L A t t e l n » 
Citromkenőcs nedv- szer) ellen . . . . P 1-50 í l l l l d l l i e 

dús P1 .50 Citromolaj tiszti- kozmetikai intézete 
C ' f n | k r Ő C S S Z C P " D r í 4 5 " • • • , • • ' S 1 ' 5 0 Budapest IV, Váci,utca 9. félemelet 3. lo ellen P 4.— Citrom napolaj. . . P 1 -50 F 

Citromszappan. . . P — 8 0 Corso Mozi-haz 

A modern bőrápolásnak legújabb therá-
piája a különböző természetes vitaminok 
alkalmazása. A citrom nedve és olaja a bőr 
mirígytevékenységét emeli, a vérkeringést 
serkenti, ezáltal az arcizmok megerősödnek. 
Rugalmasságukból veszitett arcok a citro-
mos csomagolások után felfrissülnek, ere-

deti üde simaságukat visszanyerik. 

LOf*Of GYtJm Bndapeslin' Bécsisnt 8$. sz. 
tskolapadok.Tornaszerek. 
Játszótéri berendezések, 
tennisziiiők és hajlított 
sportcikkek 
T e l e f o n : 62-5-05. 



172 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 67. eVFi. 

Az összes elemi iskolák igazgatói és osztálytanítói 

SZÍVES F I G Y E L M É B E ! 
A részletes tananyagbeosztásoknak elrendelt eh 
készítéséhez a Vallás* és közoktatásügyi Minisz« 
térium utasítása alapján készült nyomtatványokat 
a j á n l a t o s m á r m o s t b e s z e r e z n i ! 
660. rakt. sz. Népiskolai helyi tanmenet 

külív 6 fillér 
660. „ „ Népiskolai helyi tanmenet 

belív 6 „ 
643. „ ,, Koncentrációs részletes hes 

lyi tanmenet külív (I—IV. 
oszt. sz.) 14 „ 

643, „ „ Koncentrációs részletes hes 
lyi tanmenet belív (I—IV. 
oszt. sz.) 14 „ 

644. „ Koncentrációs részletes he= 
lyi tanmenet külív (V—VI. 
oszt. sz.) 14 „ 

644. „ „ Koncentrációs részletes hes 
lyi tanmenet belív (V—VI. 
oszt. sz.) 14 „ 

A 660. r. számú nyomtatványból tantárgyankint 1 kül- és 2 bel. 
ív szükséges, míg a 643., illetve a 644. r. számú nyomtatvány, 
ból osztályonkínt 1 kiil- és 5 belív. Ez utóbbiak egybefűzve is 

kaphatók, füzetenként 1'— pengőért. 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
K I A D Ó H I V A T A L A 

Budapest VIII, Múzeumskörút 6. sz. (Gólyavár) 

Rendkívül gazdag tartalommal jelent meg a 

M A G Y A R K Ö N Y V B A R Á T O K 

D I A R I U M A 
3 — 4 kettős száma! 

50 könyvismertetés — 50 kisebb közle* 
mény, Móra Ferenc vezércikke, számos 
illusztráció. R é s z l e t e s t á j é k o z t a t á s a 
M a g y a r s á g N é p r a j z á r ó l , a Magyar 
Könyvbarátok Nagy- és Kiskönyveiről. 
Az Egyetemi könyvesbolt aukciós árs 
jegyzéke. A legnagyobb értékek — legs 

^ kisebb áron. 

könyvkultúra periszkóp lapja! 
Hűséges vezető és tájékoztató az irodalom mins 
den megmozdulásáról. — Évi előfizetési díja 2 
pengő, de a Magyar Könyvbarátok tagjai teljesen 
ingyen kapják. Évente 8 egyes, vagy négy dupla 
füzet jelenik meg. 

K. M. EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST, MÚZEUM'KÖRÚT 6 (Gólyavár) 

MAGYAR KÖNYVNAP 
1954 JÚNIUS 4-5.6. 

A K. M. E G Y E T E M I N Y O M D A 
K Ö N Y V N A P I K I A D V Á N Y A : 

DALLOS HANNA 
GRAFIKUS MŰVÉSZ 

»MIATYÁNK ««ja. 
Az albumalakú díszmunka az emberiségnek min» 
dvn időkben legnagyobb erősségét: a »Miatyánk..« 
halhatatlan igéit, a fametszés nemes műfajával 
illusztrálja 10 drámai lüktetésű 38x20 cm. nagyságú 
képben. (A képek különskülön is bekeretezhetők ) 

A mű könyvnapi ára ízléses borítólappal 2 P, a pénz 
előzetes beküldése mellett, portómentes szállítással. 
E gyönyörű album a rendkívül kedvezményes 
könyvnapi áron csak korlátolt példányszámban 
kerül forgalomba, tehát a megrendeléseket tanás 
csos mielőbb megküldeni. 

K. M. E G Y E T E M I N Y O M D A 
K Ö N Y V E S B O L T J A 

BUDAPEST IV, KOSSUTH LAJOS«UTCA 18. 
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N, EM T A N Í T H A T 
egyetlen tanító sem kifogástala= 
nul, ha még mindég nélkülözi a 

T A N T E R V 
ÉS U T A S Í T Á S O K A T 

a népiskola számára. (Kiadta a 
m. kir. vallás* és közoktatásügyi 
miniszter 2,495/1932 ein. számú 
rendeletével.) Az ötszázötven> 
két oldal terjedelmű kötetet 
a 60,139/1932 VIII. d. számú V. 
K. M. rendelet alapján közvetlen 
megrendelésre, a pénz előzetes 
beküldése mellett 2 pengő 30 
fillérért bérmentesen szállítja a 

K. M. E G Y E T E M I N Y O M D A 
BUDAPEST VIII, MÚZEUM,KORÚT 6. SZÁM 

B Í R Ó S Á N D O R 
miskolci igazgató=tanító, szlöjd: 

t a n f o l y a m v e z e t ő 

SZLÖJD-
G Y A K O R L A T O K 

p a p í r m u n k á i 

az elemi iskola 1—IV. oszt. részére 
11.804—932. sz. alatt engedélyezve 

Megrendelhető a szerzőnél. Miskolc, 
állami elemi iskola 

NORMA GOMBFESTÉK 
JOBB A KÜLFÖLDINÉL 
Mintával és árajánlattal szolgál 

Karbonpapíripar R.sT. Budapest VI, I.ehebu. 14. 

G e r s t e n e n g s t József 
orgonaépitő 

Budapest VI, Aradi-u. 66 
Telefonhívó: 1 6 - 8 - 4 0 . 

Új o r g o n á k készítését, valamint átépí. 
tés', hangolást, homlokzatsípok készí. 
iését szakszerű és művészi kivite ben 
vállalja a legjutányosabb árak mellett. 

A MAGYAR KÖNYVBARÁTOK 
előfizetői a Könyvbarátok Kis Könyveiből évi 10 pengőért négy olyan könyvet kapnak, 
amelynek bolti ára darabonként 3'80 pengő. Szórakoztató élvezetet nyújtanak felnőttnek 
és az érettebb ifjúságnak egyaránt. A könyvek üdítenek és felemelnek; magyar nemzeti 
eszmények s emberibb emberség ragyognak e művek horizontja felett. Szólnak e köny= 
vek mindazoknak, kik fiatalok, vagy szívökben fiatalok tudnak maradni. 

E d d i g megjelent kötetek: Velősy Elek: Miska, Tamás 
István: Szabadkai diákok, Hankó Béla: Vizén és vízparton, 
Szentgyörgyi: Vihar Buda felett, Tamás István : Szegedi 
pedellus, Szendey György : Testvérke Naplója. Most van 
nyomás alatt: Lambrecht Kálmán: Herman Ottó élete. 
Herman Ottó küzdelmes, példás, sikerekben gazdag, vál-
tozatos élete Lambrecht kezében a legérdekfeszítőbb regény 
színeit és fordulatait kapja. Számos képpel jelenik meg. 
A sok megpróbáltatás közepette kissé reményét vesztettek 
számára keresni sem lehetne alkalmasabb olvasnivalót. 

K. M. EGYETEMI NYOMDA BUDAPEST IV, KOSSUTH LAJOS-U. 18 
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ORGONA-HARMÓNIUMOK 
J ^ I A - J J L I . B . I . . 1 & I . * - . . . _ 

Évtizedek óta 
közismert legjobb _ T — - - - - w - • - w • » 

ház - , d a l á r d á k - , isko lák- és különösen t e m p l o m o k n a k . 
Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmóniutmraktár 

HÖRL NÁNDOR Budapest 11, Török-utca 8. sz. 
A budai Margitshídfőtől a második utca jobbra. 

Fizetéskedvezmény. Sürgönyeim : „Harmonfiörl". Telefonszám: 51-6-52 

TANÍTÓI ÉS IFJÚSÁGI 

KÖNYVTÁRAK EGYETEMI 
kiegészítését megkönnyített feltételek mellett KONYVESBOLT 

végzi $z Budapest IV, Kossuth Lajos=utca 18. szám. 

H A J S Z Á L A K V É G L E G E S K I I R T Á S Á R A 
előrelátó hölgyek már most gondolnak! Lábról, karról, 
arcr.'l. Egy óra alatt 800 1000 szálai távolítunk el elek. 
tronos úton (villannyal) a legkomolyabb gyors és biztos 
eredménnyel. Díjtalan tanács. — Tanerőknek 2 0°/o eng. 

S c h a d e k A n t a l n é 
kozmetikai intézete 

Budapest IV, Váci.u. 9. Corso Mozi ház 

Hajszálakat vég legesen s e m m i f é l e szer-
re l eltávolítani nem lehet. A vegyi szerek, 
depilátoirok ideig-óráig eltávolítják a szála-
kat, de erőteljesebben visszanőnek. Vég-
legesen csakis villannyal távolítható el, ez-
időszerint a legkomolyabb, tökéletetes,gyors, 

biztos eredménnyel. 

20.591. - Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzcum.körút 6. (F.: Czakó Elemér.) 



67. ÉVFOLYAM. 10. SZÁM. 1934 MÁJUS 15. 

Néptanítók Lapja 
NÉP MŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

C Z E R K E S Z T Ő S É G : B u d a 
^ királyi vallás- és közoktatásügyi 

p e s t , V., Hold-utca i6. (Magyar 
minisztérium.) Telefon: 26-8-18. 

T / ' I A D Ó H I V A T A L : Kir&yi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 
VIII. ker., Múzeum-körút 6. szám. Gólyavár. Telefon: 46-1-45. 

T ^ É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

"ULŐFIZETÉS egész évre 9*60 P, negyedévre 2*40 P. Egyes szám 
ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

820—4—106/1930. VIII. d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési díj az 
állami-, községi-, társulati-, magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37,473. számú csekkszámlájára. 

TJ" IR D E T É S hivatalos pályázat 
10 fill., magánhirdetés 14 fillér 

szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P. V» oldal 85 P, V* oldal 50 P, 
Vb oldal 30 P. A hirdetési díjak a 
kiadóhivatal címére előre fizetendők. 

A G Y E R M E K , M I N T A J Ö V Ő Z Á L O G A * 
írta: PF.TR1 PÁL. 

A Nemzeti Gyermekhét Előkészítő Bizottsága azzal a megtisztelő kérés-
sel fordult hozzám, hogy ezen az ünnepi ülésen a gyermekről, mint a jövő 
zálogáról szóljak néhány szót. Hogy a gyermeké a jövő, ez a gondolat nem új , 
ezt mindenki átérzi, ezt hangoztatni felesleges is. Századunkat sokan a gyermek 
századának nevezik, sőt az egész társadalom, de főleg az angol-szász világ már 
a X I X . század második fele óta a gyermekre nagyobb súlyt helyez, mint a fel-
nőttek korosztályára. Ez a gondolat néha olyan túlzásokba megy át , hogy 
pl. Angliában vagy Amerikában egyesek a gyermeket „Ófelségé"-nek, „His 
Majesty the child"-nek nevezik. Még sok példával t udnám igazolni, hogy a 
helyes alapgondolatot egyesek mennyire túlozzák akkor, mikor valóságos gyermek-
imádatba mennek át. A gyermek a jövő záloga, de hogy ez a jövő kedvező, bol-
dog, vágyainknak, imáinknak megfelelő legyen, ezt nem a gyermek minden 
szeszélyének teljesítésével, hanem a gyermek józan, komoly, reális, lehetőleg 
tökéletesebb nevelésével érhetjük el. Fontos a jövő jó előkészítése mindenüt t , 
de különös jelentősége van hazánkban, ahol, amint a napokban a felsőház vitá-
jában Sebess Ferenc piarista rendfőnök gyönyörűen mondot ta : a magyar nemzet 
ú t ja nem sima, hanem romok, törmelékek között, sziklákon és töviseken át 
kell haladnunk, hogy a szebb jövő felé közeledhessünk. A mi jövő generációnkra 
különösen nehéz feladatok várnak, nemcsak a szomorú és kemény magyar sors 
következtében, de azért is, mivel a jövő előkészítése — valljuk meg őszintén — 
a mai nemzedéknél nincs biztos kezekbe letéve. A háború előtti aránylag kedvező 
gazdasági viszonyok, a békés élet, a biztos megélhetés elernyesztett, elpuhított . 
Ezután a háború óriási erőfeszítései az egész nemzet testi és lelki egészségét 
szintén aláásták és ehhez hozzájárult a háború után bekövetkezett rettenetes 
katasztrófa és az a példátlan gazdasági válság, amely azután a még meglévő erőinket 
is erősen kikezdte. Ez a nemzedék nem fogja a magyar ifjúság útját megkönnyít-
h e t i , rózsákkal telehinteni. Magyarországon ezért különösen nehéz feladata 
van a magyar jövő zálogának, az ifjúságnak, mer t ennek a mul t hibáit és a jelen 
gyengeségeit is pótolnia kell. Tehá t kétszeresen fontos, hogy az új nemzedéket 
nagy munkájának elvégzésére a lehető legtökéletesebben készítsük elő. 

* Kultuszállamtitkárunk ünnepi beszéde a IV. gyermekhetet megnyitó díszülésen. 

ISSTiiF 
SZECED. 

FOI.VÓ °ATOK 
» / 1 -
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Midőn erről az előkészítésről óhajtok néhány szót szólni, méltóztassék meg-
engedni, hogy mint kultuszállamtitkár elsősorban a gyermekek iskolában 
való nevelésnek fontosságára mutassak rá. Amint legújabban közoktatásügyi 
törvényeink kivétel nélkül hangsúlyozzák, mindent el kell követnünk, hogy a néhol 
még mindig észlelhető egyoldalú értelmi képzés helyét a gyermek összes testi 
és lelki képességeit harmonikusan fejlesztő általános nevelés váltsa fel. Még 
mindig tanulni kell a pedagógusoknak az angol-szász nevelési rendszerből, mely 
nagyobb súlyt helyez a nevelésre, mint az oktatásra. Az nem véletlen, hogy a 
kontinensen közoktatásról, Unter richtsministerium-ró\, Ministere de Vinstruction 
publique-rő\ beszélnek és ezzel szemben Angliában és Amerikában nevelésről, 
Board of Educationról van mindig szó. Azt az angol gondolatot kell 
minden tanítónak, tanárnak a lelkébe vésnie, hogy ők nem egyoldalú oktatók, 
hanem nevelők. Minél inkább eltölti a szülő lelkét a kenyérkeresés gondja , 
minél kevésbbé él állandóan együtt a család, annál nagyobb a jelentősége az 
iskolai nevelésnek. Nevel a tanító, a tanár tanítás közben, amikor pl. egy nagy 
történelmi egyéniség jellemének taglalásával példát mutat , ideált állít az ifjúság 
elé, de még inkább nevel akkor, amikor a kötelességteljesítést megkívánja a gyer-
mektől, mikor igazságosan bírálja el munkájuk eredményét, mikor velük vagy 
a szülőkkel folytatott magánbeszélgetésekben utat , irányt jelöl meg számukra. 
De elsősorban nevel példájával, egész egyéniségével, amelynek olyannak kell 
lenni, hogy a rájuk feltekintő ifjú számára eszményképül szolgálhasson. Nevel 
az iskola akkor, mikor testi és szellemi erők fejlesztésére egyformán súlyt helyez, 
amikor a testedzést nemcsak egyoldalú rendgyakorlatokra korlátozza, hanem 
a szellemi tulajdonságokat, a fegyelmet, alkalmazkodást, összetartást, a torna 
előbb említett fajánál is jobban fejlesztő és e mellett kedélyüket is fejlesztő 
játékokra is súlyt helyez. Nevel a tanító vagy tanár, mikor támogatja és elősegíti 
a gyermekek között az ifjúsági szervezetek megalakulását és önálló gyermek-
társadalmi élet kibontakozását, s ezzel a gyermekek között az egymás nevelését 
biztosítja, mer t hiszen minden tanításnál, érvelésnél nagyobb hatású a példa és 
ezek között is az, amelyet a gyermek előtt kortársai mutatnak. 

Órákig lehetne az iskolai nevelés különböző mozzanatairól szólni, de azért 
nem szabad elfelejteni, hogy a gyermek a családban van odahaza, idejének talán 
nagyobb részét mégis ot thon tölti, a szülőknek, a testvéreknek tehát szintén 
át kell érezni azt, hogy a fiatal generáció nevelésével, milyen nagy felelősség 
nehezedik az ő vállukra is. Nemcsak az iskolának, de a család minden egyes 
tagjának is át kell éreznie, hogy kötelessége közrehatni abban, hogy a közöttük 
élő ifjú vallásos, erkölcsös, kitartó, munkás, hazafias gondolkodású, jó magyar 
állampolgárrá váljék. És ezt nemcsak az iskola munkájának támogatásával, 
tanulásra, szorgalomra, becsületességre buzdítással, hanem a család is első-
sorban saját példájával tudja elősegíteni. Az ideális családi élet jóformán garan-
cia a gyermek nevelése szempontjából. Ott, ahol a szülők egymást szeretik, 
megértik, megbecsülik és harmonikus egyetértésben, szorgalmasan együtt dol-
goznak és becsülettel teljesítik kötelességüket, ahol a gyermek sem csüggedést, 
sem durvaságot, sem kétségbeesést, sem ragaszkodást nem tapasztal, ott ki-
finomodik az i f jú lelke, s harmonikus érzések hatása alatt bátrabban, nemesebb 
gondolatokkal telítve, nagyobb kitartással indul az ú j élet rögös útjára. 

De ne felejtsük el, hogy amint az iskolában is elsősorban a gyermekek egy-
mást nevelik, úgy másutt is a környezet rendkívül hatással van rájuk, ezért az 
egész magyar társadalom szintén felelős a jövő magyar generáció sorsáért. A gyer-
meket neveli, sajnos, a sokszor nem kívánatos utca is. Pl. mikor az utca népe 
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egymást lökdösve igyekszik vala-
melyik jegypénztárhoz vagy villa-
moskocsira feljutni, mikor sokszor 
durván támadnak a kötelességét tel-
jesítő villamoskalauzra, mikor nem 
engedelmeskednek az utca közleke-
dési rendjét szabályozó rendőrnek, 
mikor ismerősök, barátok bizalmas 
kérdéseket, üzletfelek ügyeket az 
utcán hangosan, sokszor durva 
tónusban vitatnak meg, akkor nem-
csak saját fegyelmezetlenségükről, 
rossz nevelésükről tesznek tanú-
bizonyságot, de az utcán jövő-menő 
gyermek viaszszerű lelkében is ki-
törölhetetlen nyomothagynak. Neveli 
a gyermeket az ismerősök, a szomszédok minden meggondolatlanul kiejtett 
csípős megjegyzése, gyűlölködő felkiáltása, melyek könnyen örökre megmérgeznek 
egy-egy ártatlan gyermeklelket. A sajtóban rikító betűkkel hirdetett minden bűneset , 
gyilkosság, lopás vagy sikkasztás, a családi élet bajainak a nyilvánosság elé hozása, 
mind, mind pusztító hatással vannak a szenzációra éhes ifjú lélekre. Ugyanezt 
mondhat juk a mozi, a színház, az irodalom minden esetleges hasonló meg-
tévedésére is. Minden visszás érzésért, minden tisztátalan gondolatért, amely 
a gyermeknek fogékony lelkében gyökeret ver, a magyar társadalom, a magyar 
közélet felelős. Vigyázzunk tehát, hogy milyen benyomások közé juttatjuk a 
magyar gyermeket. Ne neveljünk belőle üvegházi virágot, amely távol van az 
élettől és nem ismeri annak realitását, de igyekezzünk életünket és annak külső 
megnyilvánulásait kifinomítani, megnemesíteni, nemcsak önmagunk lelki gyönyörű-
ségére, de kötelességszerűen is azért, hogy a mi kis hibáink esetleg ne mutat-
kozzanak a magyar jövő zálogában, a magyar ifjúságban százszoros mértékben. 
Gondoljuk meg, hogy mindig előttünk áll egy vagy sok kis szeizmográf, a sok 
fogékony gyermeki lélek, mely majd megsokszorozódva adja vissza a tőlünk 
szerzett benyomásokat, impressziókat. 

Szilárd meggyőződésem, hogy a magyar faj testi ügyességénél, de még inkább 
szellemi kiválóságainál fogva a világ legkiválóbb nemzetét alkothatná. A magyar 
gyermek, véleményem szerint, tehetségesebb, mint Európa bármely más civili-
zált nemzetének ifjúsága, és ezért, ha a magyar gyermekben szunnyadó fizikai 
és lelki kiválóságokat teljesen ki tudnánk fejleszteni és az ősi faji erők kibonta-
kozását a nevelés közben elkövetett tévedések és hibák nem gátolnák, hanem 
inkább elősegítenék, akkor az új magyar generáció lenne a világ legkülönb i f jú-
sága, valóban a szebb magyar jövő záloga. 

A most megnyíló gyermekhétnek feladata, hogy a tanítók, tanárok, családok 
és az egész magyar társadalom figyelmét a nevelésügyi feladatok fontosságára 
felhívja, a gyermekproblémáknak a magyar jövő szempontjából való döntő 
jelentőségére a közfigyelmet ráirányítsa. Ennél nagyobb, nehezebb, de nemesebb 
feladatot nem is képzelhetünk. 

A kultuszkormány nevében tehát hálás szívvel köszöntöm mindazokat, akik 
a nemzeti gyermekhét előkészítésében résztvettek és kérem a Mindenhatót , 
segítse meg a Nemzeti Gyermekhét munkásait, hogy fáradozásaiknak, eszme-
hintésüknek a magyar jövő szempontjából gazdag és áldott gyümölcsei teremjenek! 

A magyar fúró-faragó gyermek. Móra Ferenc Georgikonjdból. 
(Rajzolta: Horváth Jenő.) 
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JELLEHHEVELÉÜ k s IHKOLA." 
írta: S C H I R I L L A KDIT. 

A z a nagyszabású és rendkívüli horderejű 
pedagógiai értekezlet, melyet a folyó tanév 
elején a pedagógiai világ legkitűnőbb kép-
viselőinek közreműködése mellett az i f júság 
üdvös jellemképzésének hathatós előmozdítása 
végett a vallás- és közoktatásügyi miniszté-
r iumban tar tot tak s amelynek összefoglalását 
a Néptanítók Lapja is közölte, igen sok érté-
kes, életrevaló eszmét vetett felszínre s két-
ségtelen, hogy azoknak a gyakorlat i megvaló-
sítása meghozza azokat az eredményeket, ame-
lyek ennek az értekezletnek célkitűzéseit ké-
pezték. 

Kétségtelenül helyes az az elgondolás, amely 
a vita anyagát a tárgyalás alá vont öt pont 
közé csoportosította. Ámde az értékes hozzá-
szólások és javaslatok, amint az az értekezlet 
alapos ismertetéséből kitűnik, nagyobbrészt a 
vita ismeretes első négy kérdésére vonatkoz-
nak, míg az ötödik pontban foglalt a r ra a kér-
désre, hogy van-e még más oldala a kérdés-
nek, vagy más életrevaló, valóra vál tható 
eszme, aránylag kevés válasszal találkozunk. 

A Franciaországban, Dániában és Lengyel-
országban bevált ú; n. cooperatives seolaires 
intézménye nálunk aligha honosítható m.eg, 
mert társadalmi életünk széjjeltagozódottsága 
ennek jelentékeny akadályát képezi. Az i t t ná-
lunk is igen jól bevált iskolanővéri intézmény 
állandósítása és fejlesztése pedig általános kí-
vánalomnak felel meg. 

Ezzel szemben azonban igen fontos és nagy-
horderejű javaslatok azok, amelyek a nevelési 
tanácsadók felállí tására, a gyógypedagógiai 
intézeteknek az iskolai rendszerekhez való kap-
csolására, de különösen a gyógypedagógiai in-
tézetek specializálására vonatkoznak. Ezekből 
a javaslatokból kicsendül már annak a tény-
nek felismerése, hogy a gyermek jellemének 
kialakításánál felmerülő nehézségek elsősorban 
azokban az endogén okokban keresendők, ame-
lyek a mai nevelési elvek és lehetőségek mel-
lett megfelelő mértékben még nem vétetnek 
figyelembe. 

Ezeknek — az egyén benső természetében 
rejlő alanyi tényezőknek — a gyermeknevelés 
szempontjából való rendkívüli fontosságát már 
a X I X . század második felében méltányolni 
kezdték azok a kísérleti lélektani rendszerek, 
amelyeket különösen Binet, Wundt és mások 
alapítottak. Ezek a módszerek jelentékeny ha-
ladást jelentettek a gyermekek egyéniségének, 
azok értelmi képességei és erkölcsi ha j lamai-
nak felismerése szempontjából. Ámde azok 
gyakorlat i értékkel alig bír tak, mert az ú. n. 
tesztek segítségével való operálás egymagában 
csak kutatást képez abban a rejtélyes világ-
ban, amelyet gyermekiéleknek nevezhetünk. 

* Hozzászó'ás a Néptanítók Lapia f. é. 8. számában 
ugyanezen cím alatt közölt cikkünkhöz. 

í gy maga Montessori a gyakorlati nevelő-
eszközöknek ismertetésénél szintén csak általá-
nos szempontokból indul ki s a gyermek termé-
szetében rej lő egyes bűnös hajlamok ki i r tása 
vagy eltompítása végett olyan eljárási módo-
kat javasol, amelyek szerinte az illető bűnös 
haj lammal terhelt minden gyermekkel szem-
ben egyaránt éreztetik javí tó hatásukat. 

Ugyanez áll azokra az irányelvekre is, ame-
lyeket Montessoii a környezetre, a gyermekek 
részére előírt szabadságra, az erkölcsi és val-
lásos nevelésre s a különböző tanítási eszkö-
zökre nézve előírt. 

Montessori a gyermek bűnös haj lamai elleni 
küzdelemben ugyanis azt vi tat ja , hogy a ta-
nító voltaképen a büszkeséget, vagyis a kevély-
ség bűnét istápolja, amikor a tekintély tiszte-
letét és a felnőtt iránti hálát követeli, mert ez-
által maga is — legalább bizonyos mérték-
ben — a kevélység lejtős ú t j á r a lép. Holott a 
gyakorlat i élet tapasztalatai és a pszichológiai 
megfigyelések a i ra muta tnak, hogy a tanító 
most jelzett kívánalmai csak azoknál a gyer-
mekeknél váltanak ki rossz hatást, akik endo-
gén természetüknél fogva inkább a szelídségre, 
alázatosságra, félelemre stb. hajlandók, míg 
azoknál, akik erőszakos, durva, másokat meg-
félemlíteni akaró, fölényes, rakoncátlan alap-
természettel bírnak, a tekintélyt eláruló s meg-
hódolást követelő fellépés üdvös hatással van 
s ezeknek a tekintély tiszteletét és a há la kö-
vetelését kikapcsoló szelídség és meggyőzés 
eszközeivel való vezetése általában lehetetlen. 

Vagy például "károkozás esetén a szigorú el-
járást a fösvénység bizonyos megnyilvánulá-
sának s ebből következőleg rossz példának 
tar t ja , holott a szelíd elnézés csak annál indo-
kolt, akiben a tu la jdonjog tiszteletére és a szü-
lők, tanítók s mások holmijainak megóvására 
irányuló alaptermészet nyilvánvaló, míg azok-
nál, akikben az enyém és tied közti fogalom-
különbség állandóan elmosódik, akik benső 
haj landóságuknál fogva a céltalan károkozás-
ban örömüket lelik, azoknál igenis indokolt 
gondatlan károkozásnál a meggyőző, jóakara tú 
figyelmeztetés, szándékosság esetén pedig a 
gyűlölettől mentes megfelelő intézkedés, anél-
kül, hogy ez a fösvénység bűnének bármely 
látszatát mutatná. 

De különösképen nyilvánvaló ez azoknál a 
teóriáknál, amelyek az általános érvényű peda-
gógia a lapját az előzményeknek és azok össze-
kapcsolódásának azon tökéletességében keresik, 
amely a lelkiélet célszerűségeinek megfelel. 

í gy például Dilthey szembehelyezkedve úgy 
azzal az irányzattal , amely a külső benyomá-
sokat és ismeretek szerzését az emberiség töké-
letesedósének kizárólagos eszközeiként jelöli 
meg, valamint a Schelling-, Humboldt- és 
Helyek-féle, az egyén belső fejlődésére alapí-
tott teóriákkal is abból indul ki, hogy a lelki-
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életben egy bizonyos célszerűségi törvény ura l -
kodik, amely akként érvényesül, liogy az ér-
zelmek a képzetek és az akaratelhatározások, 
illetőleg a cselekedetek közé helyezkednek. 
Azért ő az érzelmeket a lelkiélet célszerűségi 
összetételének, központjának tekint i s a lelki 
fejlődést attól teszi függővé, mennyiben sike-
rül ezen érzelmek működését a célszerűség 
összkövetelményei szempontjából érvényesíteni. 

Ezen száraznak és elvontnak látszó, de min-
denesetre egyoldalú tudományos elméletet bi-
zonyos mértékig a lá támaszt ja az a közismert 
behatás, amely az ember, de főként a gyermek 
lelkivilágának kiépítésénél s így a jellemének 
kialakí tásánál az érzelmek felkeltésével elő-
idézhető s amely a maga visszahatásaiban és 
végeiedményeiben kiszámíthatat lan. 

Ezeknek az üdvös jellembeli fejlődést meg-
indító és előmozdító, másrészt a bűnös e lhatá-
rozásokat visszaszorító, illetve mérséklő érzel-
meknek a felkeltése a pedagógia legszebb mű-
vészete, amely azonban ál talános szabályok alá 
éppúgy nem vonható, mint az, hogy a zene 
szárnyain emelkedő művész mi módon r a g a d j a 
magával hallgatóságát egy ti tokzatos vi lág 
felé. 

Ezeknek- a nevelőhatású érzelmeknek felkel-
tése fokozottabb mértékben követeli meg az 
egyéniesítést, mint a tanítási előmenetel bizto-
sítása, mert az érzelmi képességek különböző 
fokozatai a fejlődés szempontjából kisebb je-
lentőséggel bírnak, mint azok az alanyi ténye-
zők, amelyek a külső behatások folytán a kü-
lönböző érzelmek kiváltását eredményezik. 

Sajnos, azonban ma még csak az érzelmi ké-
pesség szempontjából van meg bizonyos osztá-
lyozás. így tudvalevőleg nálunk a fővárosban 
a gyengetehetségückre nézve feláll í tották a ki-
segítő iskolákat, 1928-ban pedig a kislétszámú 
osztályokat. Vidéken azonban ez a rendszer 
még nincs bevezetve. 

Ezenkívül egyes javítójelleggel bíró á l lami 
fiú- és leánynevelő ot thonokban érvényesül 
igen korlátolt mértékben az individualizáció 
elve annyiban, hogy a növendékeket ha j lam és 
képesség szempontjából osztják be az egyes 
családokba; egyébként a nevelés eszközei te-
kintetéből a növendékek között különbséget 
nem tesznek. 

Ennek tu la jdoní tható azután jórészben az a 
szomorú tény, hogy aránylag oly sokan kerül-
nek ki ezekből az intézetekből, akiknél 2—?>—4 

évi javítónevelés tel jesen eredménytelen ma-
radt. 

A gyermekeknek a nevelés és jellemképzés 
szempontjából való osztályozása tehát még a 
jövőnek feladatát képezi. A különböző nevelési 

• módszerek is csak akkor fognak jelentősebb 
eredményekre vezetni, hogyha azok az egyénie-
sítés követelményeit figyelembe veszik s a ne-
velés eszközeiben azokhoz fokozott mértékben 
igazodnak. 

A tanítóképezdékben és pedagógiai képzó-
intézetekben, úgy nemkülönben a pedagógiai 
szemináiiumokban bőséges alkalmat kell adni 
azoknak a gyakorlat i ismereteknek elsaját í tá-
sára, amelyek a gyermek endogén ha j lamai-
nak, benső természetének, lelki működése sajá t -
ságainak stb. alapos kiismerésére szolgálnak. 
E tekintetben a mostaninál nagyobb mérték-
ben kiaknázandók volnának a gyógypedagógiá-
nak mindenesetre számottevő vívmányai s en-
nek megfelelően a gyógypedagógiai intézetek 
is specializálandók lennének. Különösképen 
figyelemre volnának méltandók azok a vizsgá-
latok és tanulmányok, amelyeket az iskolás-
gyermek szellemi fejlődése szempontjából Lipps 
egyetemi t anár vezetése mellett a zürichi egye-
temen végeztek, amelyek nagy haladást jelen-
tenek nemcsak Pestalozzi rendszerével szem-
ben, hanem az azóta a lapí tot t ú jabb kuta tás i 
rendszerekkel szemben is. A jövő fe lada tá t ké-
pezi tehát a különböző alsó- és felsőrendű is-
koláknak ilyen — az egyéniesítés szempontjá-
ból való — osztályozása s azoknak a ha j l am és 
hivatásnak megfelelő tanerőkkel való ellátása. 

Hogy azután ezen endogén jelenségek figye-
lembevétele mellett mi lyen eszközök veendők 
esetről-esetre alkalmazásba, a r ra nézve a jövő 
gyakorlat i kutatásai fog ják megadni a viszony-
lag kielégítő választ; de jóakarat ta l felhasz-
nálhatók bizonyos fokig a most érvényben levő 
nevelésmódszertani i rányelvek is. 

De addig is rendkívül i haladást je lentene a 
jellemalakításnál, ha a pedagógia a gyermek 
veleszületett ha j l amainak állandó szemmeltar-
tására törekednék. 

Ám ezektől függet lenül a tanítói h iva tás át-
érzése, a helyes gyakorla t i érzék, a rá termet t -
ség, önfeláldozó buzgalom a gyermek lelkivilá-
gának, az abban létező rej télyek láncolatának 
legalább relatív értelemben való felismerése 
mellett megvilágí t ja azt az utat, amely a he-
lyes gyermekneveléshez és ennek folyománya-
kép az üdvös jellemképzéshez vezet. 

Nemzeti Gyermekhét. A betű varázsa. 
Márton Lajos rajza a „Miska" regényéből. 
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A ISZÁFFIOLÍH-MÉRÉIII ÓRÁKON SZERZETT 
TAPASZTALATOK. 

írta: H A D N A G Y SÁRA. 

A.-Z osztály, aliol nekem ebben az évben dol-
goznom kellett, a szó szoros értelmében kon-
glomerá t ja volt a különböző életéveknek és elő 
tanulmányoknak. (I. iparostanonc-leányosztály.) 
Első időben már a r r a kellett gondolnom, hogy 
n.i módon fogjam át, hogyan terel jem lehető-
leg egy mederbe ezt a sokszínű, de egyben, a 
ronitenskedésben megegyező gyermekanyagot?1 

Kezdtem tanácstalanul s mint mindig, maga a 
g j ermek vezetett r á a r r a az útra , mely — úgy 
érzem — elvi elgondolásaiban megfelelő, ha 
részleteiben kidolgozatlan is. 

Az első órákban sablonos módon tanítottam, 
úgy, ahogy minden tankönyvben és módszeres 
utasí tásban írva vagyon. A gyermekek jöttek 
valahogy utánam, belső szabadság nélkül. Csak 
a magukkal hozott számolási készségük nyilvá-
nult meg, a számolás technikája s ebben is sok 
volt a há t ramaradot t . Vettem én sajá t ismeret-
s úgynevezett érdeklődésük köréből eredő pél-
dákat, gyakorlat iakat , de nem sok buzdítóerőt 
ta lá l tam bennük. 

Egyszer aztán elkövetkezett egy szenvedéstel-
jes mértanóra. Mindenki csendes volt, csak X. 
pa t tan to t ta ki a közhangulatot, ezt mondván: 
„Mennyi mindent ki tudnak találni az emberek! 
Miért kell mértant tanulni?" — „Az már igaz!" 
— rezonált az osztály. 

Ekkor kaptam észbe, hogy minden gyakorla-
t ias taní tásom mellett, sem adom a dolog lé-
nyegét. 

Ha a tanterv szükségképen egyes t an tá rgyakra 
tagozódik is, a taní tónak a r ra kell törekednie, 
hogy ezeket egymáshoz kapcsoltan, egységesítve 
tá rgyal ja , úgy, hogy a gyermek a maga körül 
látott világot ne ismeret területekre tagoltan 
élje át, hanem érezze a Mindenség csodálatosan 
egységes rendjét s ezen az átélésen keresztül 
magá t is bele tudja sorolni a mindenségbe, érezze 
hovatartozandóságát. Ennek az átélésnek kell 
a taní tás hát terében lennie. Így a jól ismert 
koncentráció elve nem marad pusztán módszer-
tani, intellektust alátámasztó elv, hanem élet 
adó világszemléletté válik. 

Mikor a gyermekek megjegyzéséből azt lát-
tam, liogy a mértan mint kieszelt, elvont világ 
él bennük, kiállottam az osztály elé, k inyúj to t t 
karra l , terpeszállásban, kialakí tot tuk a penta-
grammot, mint az ember befoglaló formájá t , 
középen az ötszöggel, ami az öt érzékszervnek 
felel meg. Az érdeklődésnek megnyílt egy ú j 
ú t j a : az ember, a mikrokozmos harmonikus 
mása a makrokozmosnak s mint ilyen, isteni 
szikra, teremtőerő felelős hordozója stb í g y 
vált a háromszög, a geometriai a lapforma a ne-
velés, világszemléletadás eszközévé, melynek 

1 Az iskola, melyről a cikkben szó van, Budapest kül-
városában van. 

mélységesebb jelentősége van ennél a gyermek-
anyagnál, mint gondolnók. 

Az alapfogalmaknál többet kell adnunk. Érezze 
a tanuló: „A tanítóm cselekedeteinek, elgondo-
lásainak sokkal távolabbi hát tere i vannak, mint 
amit nekem ezen a fokon e tantárgy keretén 
beliil nyú j tha t . " Ez a növendékekben bizalmat 
ós erőt ébreszt. A gyermekekhez nem a legegy-
szerűbb és legmindennapibb áll a legközelebb. 
A gyermek nem leegyszerűsített, pr imit ív fel-
nőtt. 

A tanító keresse a hidat, amely a gyermekben 
már meglevő, születésekor magával hozott lehe-
tőségeket összeköti a jelennel, inert ezen á t a 
jövőbe vezetheti. Világszemléleti t an tá rgyak 
nemcsak a humánus tudományokat felölelők, 
hanem világszemléleti t an t á rgy valamennyi. 
A megismerés nem más, mint a belénk és a ter-
mészetbe belotitkolt törvényszerűségek, igazsá-
gok megtalálása. Ezt a gyermek kapja meg a 
neki megfelelő formában, ami kutatásra ösz-
tönzi; másrészt meg a lebomlás érzésével tölti 
el s ezzel megépíijiik a szivárvány hídját , amely 
az ember és az Isten között való kegyelmi szö-
vetség kifejezője. 

Mit lehet például a vízszintes vonalból ki-
hozni mást, mint a viz szintjének ál lapotát? 

A vízszintes vonal taní tásának időpont ja 
összeesik a földrajzban az egész földre kiter-
jedő ál talános térszíni, ég- és növényövi, tele-
pülési eloszlások ismertetésével. 

A sarki t á j hangulatát nem zavarják az égbe-
nyúló (merőleges) fák, a föld szintjéből a l ig ki-
emelkedő moha, végtelen kiterjedésű jég- és 
hómezők színhatása sem változatos. Magát az 
eszkimót is békés, nagyobb érzelmi hullámzá-
soktól ment, nyugalmas hangula tú lénynek is-
mertük meg. A hideg égöv elmélyült érzés-
világa, álmodozó ha j lama kifejezésre ju t a köl-
tészetben is. A természet, az élet alig ad jelt 
magáról. A csillagok le- és felszálló pá lyá já -
nak is kisebb a ri tmusa. 

Ezzel szemben a meleg égöv buja növényzete, 
vérengző állatvilága. Égbetörő magasságok, 
színpompa. Az időjárás pi l lanatról-pi l lanatra 
változó lüktetése. A lét merő aktivitás. A tró-
pusi csillagok pályája a t á j a k vonalainak tü-
körképei merőleges le- és felszállásukban. 

Így kapcsolódik be a mér tan a földrajz, etno-
gráfia, irodalom, történelem területeibe. A gyer-
mek némi csillagászati vonatkozásokhoz jut. 
A merev fo rmák megelevenednek, az ismeretek 
élő valósága annak az embertípusnak kifejlődé-
sét szolgálja, aki felelősségteljes alázattal viszi 
tovább a v i lág lelki fejlődését. 

Helyesen vezetett taní tásban sohasem merül-
het fel az a megfogalmazott, vagy elhallgatott 
gondolat: „minek tanulom ezt, mire használha-
tom azt?" A szegény tanoncnak sincs csak a 



ío. SZÁM NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 3 7 7 

prakt ikus világhoz köze. Éppen, mert a minden-
napi élet ehhez köti, a lka lmat kell adni a r ra , 
hogy olyan belső lehetőségei szabaduljanak fel, 
amelyek a leendő ember lelki egyensúlyát szol-
gál ják. Az önnevelés és önképzés impulzusait 
vigye magával . Mentől többszínű ennek lehető-
sége, annál több vonatkozás teljesedik ki az 
emberben. 

# 

A mértani anyag felépítésében a következő 
évben a körből, mint a legharmonikusabb for-
mából indul tam ki. Kört a lakí tot tunk kézfogás-
sal az udvaron, megjár tuk a sugarát ós átmérő-
jét, a kör kerületét és területét . A kőiből ala-
kítottuk ki a háromszöget, a síkidomok alapfor-
májá t . Majd minden növendék kapott egy kis 
gumikarikát , vagy zsineget, gombostűvel ki-
szúrta p a d j á r a a derékszögű háromszöget, ma jd 
mint ennek kétszeresét, a négyzetet és tégla-
lapot. 

A négyzet alapvonalának két végpontját rög-
zítve, a szembenfekvő oldalt vízszintesen el-
csúsztattuk. í g y jött létre a rombusz, a tégla-
lapból a romboid stb. 
. Az idomok egymáshoztartozását és egymás-
ból való alakulását, fejlődését használtuk ki. 
A mórtan életre kelt, a gyermekek a legrövi-
debb idő alatt e lsaját í tot ták a tananyagot s kez-
detét vette a formaszépségek és színhatások ki-
használása kombinatív alapon. 

Megindult a belső akt iv i tás a gyermekekben. 
Maguktól adódtak a természetben (nem szemét-
lapáton és fásládán) előforduló befoglaló for-

mák (virágszirmok, leveleken kristályokon) 
megtalálása. A gyermeki lélek végtelen találé-
konyságából fakadó ötletek. A mér tani ra jz az 
érdeklődés előterébe lépett és jöttek a csodála-
tos rajzok, amelyek a tanító lehetőségeit régen 
túlszárnyalták. 

Anélkül, hogy tudatos lett volna tevékenysé-
gük, rá jö t tek és alkalmazták a s tereometria 
alaptételét, a formaátalakulás törvényét. Be-
bizonyosodott, hogy a számtan és mér tan külö-
nös módon függ össze az öröm élményével. Ez 
az öröm eltér attól, ami egy történelmi ese-
mény vagy egy tájék leírásával jár . A számtan 
és mér tan belső örömét a belső akt ivi tás okozza. 

Érdeklődés közben megnyíl tak a gyermeki 
lelkek számomra. Végigmehettem r a j t u k s el-
ju tha t t am fejlődésüknek korábbi állomásaik-
hoz, szemlélhettem ésszel és szívvel, hogy mi 
van ott és mi hiányzik onnan. Az én lelkem 
összevegyült a gyermek lelkével s hozzákezd-
hettünk az építéshez. Szent dolog az, ami ilyen-
kor tör ténik 

El tekintve azoktól a gyakorlat i ismeretektől, 
amelyeket a növendék a helyesen vezetett szám-
tan-mértanórában elsaját í tot t , egész életére 
szóló értékekhez juthat . 

A számsorban rej lő törvényszerűség átélésé-
től kezdődőleg az egyszeregy r i tmusán át olyan 
lelki élményeknek válik részesévé, amelyek szel-
lemi teremtőerők felszabadulására vezetnek. A 
belső szabadságból fakadó ismeretek évről-évre 
megerősítik önmagában vetett hi tét s ennek 
összefüggését az egész élettel. 

A n E G f I C E K E t o E T T T A X I T Ó I í l i L Í K O k 

B E T Ö L T É S E . 

A z állástalan diplomás i f j ú s á g elhelyezésére 
megindult kormányintézkedéssel kapcsolatban 
nap-nap után érkeznek levelek hozzánk, ame-
lyekben állástalan tanítók kérdezik, hogy hol 
s miként kell jelentkezniök, elhelyeztetésüket 
kérniök. Minthogy ezekből a levelekből azt lát-
juk, hogy a tanítói állások betöltésének módjá-
ról a tanítóság között a legnagyobb bizonyta-
lanság uralkodik, azért szükségesnek t a r t j uk , 
hogy ezzel a kérdéssel ezen a helyen is foglal-
kozzunk. 

Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy a 
kultuszminisztériumnak az a szerve, amely az 
állástalan diplomások elhelyezését intézi, az 
állásnélküli tanítók ügyét, sajnos, nem kap-
csolhatta be munkakörébe, mégpedig érthető 
okokból. Ugyanis nemcsak a tanítók különle-
ges szakképzettsége, hanem a népoktatás s ez-
zel kapcsolatban a taní tói állás szervezete 
olyan természetű, amely teljesen különbözik 
minden más foglalkozási ágban betölthető 
állástól. A tanítói állások szaporításához s 
ezzel kapcsolatban az állásnélküli tanítók tö-
meges elhelyezéséhez ú j iskolák építésére, ú j 
tanítói állások szervezésére lenne szükség. E r r e 
pedig a mai sxílyos gazdasági viszonyok köze-

pette az állani, az egyházak s a községek, núnt 
iskolafenntartók, csak r i tkán s csak a legvégső 
esetben gondolhatnak. Az állásnélküli tanítók 
elhelyezkedése tehát csak abban a tempóban 
történhetik, amint azt a 19.000 tanítót számláló 
státusban a halálozás és a nyugdí jazás lehető-
sége megengedi. Jelenleg tehát csak a nyug-
díjazás menetét lehet sürgetni , ami már meg 
is tör tént azzal a rendelkezéssel, hogy azt, aki 
negyvenévi szolgálatát betöltötte, a miniszté-
r ium feltétlenül nyugdíjazza. (Ezelőtt a 45—50 
évi szolgálat sem volt ritka.) Némi enyhülést 
nyúj to t t a kultuszminiszternek az a rendelke-
zése, amellyel a működő tanítók magántaní tá-
sát megszüntette s ezzel az állásnélküli tanítók-
nak egy kis hányadát némi ideiglenes kereset-
hez ju t t a t t a . 

Hisszük és reméljük, hogy nincs már messze 
a gazdasági helyzet javulása, aminek termé-
szetes következménye lesz a megkezdett nép-
iskolai építkezések folyta tása s ezzel kapcso-
latban a tanítói állások szaporítása. Ennek 
szükségessége mindig jobban és jobban jelent-
kezik, mer t vannak tantermek, amelyekben 
100—120 gyeiniek szorong. 

Ar ra vonatkozóan, hogy miként történik 
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most a tanítói állások betöltése s hogy kik s 
hogyan juthatnak álláshoz, úgy véljük jó szol-
gálatot teszünk, ha a régi ós a jelenlegi hely-
zetet összehasonlítjuk s az állásnélküli tanítók 
küzdelmeinek néhány esetét vázoljuk. Mindezt 
azért tesszük, hogy állásnélküli íiatal kartár-
saink tájékozva legyenek az állami tanítói 
állások betöltésének módjáról s hogy a maguk 
kétségtelenül nehéz helyzetét, tárgyilagos íté-
lettel mérlegelhessék. 

Ha a Néptanítók Lap jának háború előtti év-
folyamait forgat juk, annak egy-egy számában 
20—30, a szeptember—novemberi számokban 
pedig 40—50 tanítói állásra ta lá lunk hirdetést. 
H a ezeket olvasgatjuk, bennük ilyen bátorító, 
csalogató mondatokat ta lá lunk: „Személyes be-
mutatkozás kívánatos." „A megválasztott ta-
nító útiköltségét megtérí t jük." „Vasútállomás 
helyben." „Kies vidék." „Á törvénye« fizetés 
mellett némi mellékes." Igen gyakor i volt az 
az eset, hogy egy-egy állásra kétszer, három-
szor hirdettek pályázatot azért, mert az első 
hirdetésre senki sem jelentkezett. S ezek mind 
községi, felekezeti, társula t i és magániskolák 
hirdetései voltak, mer t akkor az állami tanítói 
állásokra évenkint egyszer, kétszer s tömege-
sen hirdettek pályázatot . 

Ezekből a hirdetésekből lá that juk, hogy 
Nagy-Magyarországon ál lástalan tanító nem 
volt. (Boldog idők!) 

Ha a jelenlegi Néptanítók Lap jának pályá-
zati hirdetéseit nézzük, egy-egy számban alig 
négy-öt pályázati hirdetést ta lá lunk s a leg-
több hirdetésben ilyen, minden reményt elosz-
lató megjegyzéseket olvashatunk: „Az állás 
eddig helyettessel volt betöltve". „Helyi jelölt 
van." „Aki választás előtt a községben meg-
jelenik, azt a pályázatból kizár juk." 

Hogy ezeknek a hirdetet t taní tói állásoknak 
betöltése miként történik, azt már a pályáza-
tokból következtethetjük. Annyi azonban bizo-
nyos, hogy minden hirdetett ál lás elnyeréséért 
kemény küzdelem folyik, aminek igen gyakran 
az a következménye, hogy a község vagy hit-
község vezetősége, sokszor az egész község pár-
tokra szakad, aminek végeredményben mégis 
csak a tanítói állás, a közérdek, az iskola val l ja 
kárát . . 

A helyzet most az, hogy aki tanítói vagy 
tanítónői oklevelét megszerzi, okmányairól 
több másolatot készíttett s pályázik azokra az 
állásokra, amelyek hirdetve vannak. Ugyan-
akkor a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 
is benyúj t ja kérvényét, melyben állami tanítói 
állást kér. S itt kezdődik az állásnélküli tanító 
kálvár iá jának első lépése. Azokról a helyekről, 
ahová hirdetés u tán pályázott, jönnek vissza 
a kérvények azzal, hogy: „A kér t állást más 
nyerte el". A sok kísérlet u tán reménye egye-
dül a kultuszminisztériumban levő kérvényére 
zsugorodik. Mert az nem jön vissza, a pályázó 
összeköttetéseket, protektorokat keres és itt 
ér i a második csalódás, mert nem tudja, nem 
hiszi, hogy a kultuszminisztériumban protek-
ció nincs. Er rő l Hóman Bálint rendeleti úton 
is gondoskodott s ezt meg ta r t j a és másokkal 
i s megtar tat ja . Az állástkérő taní tó a sikerte-

lenségért protektorát okolja s k ihal lgatásra 
jelentkezik a minisztérium illetékes VI. főosz-
tályában. I lyenkor meglepetve látja, hogy 
nemcsak maga egyedül van állás nélkül, ha-
nem kar társa i ugyanilyen ügyben tömegesen 
várnak kihal lgatásra. 

A fogadónapokon különös a főosztály elő-
szobájának képe. Sok férfi s még több nő szo-
rong- ott. Az intelligenciát eláruló arcok tekin-
tetén s az ottlevők minden mozdulatán meg-
látszik az elfogódottság, a szorongás, a le lki 
feszültség, amit az álláskérők éreznek akkor, 
mikor az előtt a kihallgatás előtt állanak, 
amelytől sorsuk jobbrafordulását vár ják. Lát-
szik, hogy nincsenek kéréshez, előszobázáslioz 
szokva. Szorongva várják, hogy a főosztály 
főnökének előadhassák kérésüket. Ezeknek in-
dokolását így lehet összegezni: Vannak férfiak 
és nők olyanok, akiknek szülei még élnek, állá-
suk, jövedelmük van, esetleg nyugdí ja t élvez-
nek. Igaz, hogy ez a legtöbb esetben csekélység, 
mer t azt több családtag e l t a r t ásá ra kell fordí-
tani, de szűkösen mégis csak éldegél a család, 
melynek keretében az állásnélküli tanító is 
meghúzódik. Könnyebb az eset, ha nő az ál lás-
talan, mert azt a hivatása jobban a családhoz 
kapcsolja s annak keretében is van foglalko-
zása. A férfi azonban ál landóan érzi, hogy ke-
nyerét magának kellene megkeresnie s bán t j a 
önérzetét, hogy a család j ava i t fogyaszt ja . 
Vannak esetek, hogy öregek a szülők, ak ik 
csekély nyugdíjból négy-öt családtagot, köztük 
a végzett taní tót t a r t ják el. Ennél még sokkal 
siilyosabb az a helyzet, mikor az ál lástalan 
taní tó munkanélkül i szülők, testvérek között él. 
Vannak hadiárvák, akik kisebb testvéreikkel 
együt t rokonoknál, ismerősöknél húzzák meg 
magukat . És vannak állástalan tanítók, akik 
alkalmi testi munkával tengetik életüket, sőt 
a keresett morzsákból még szüleiknek, család-
tagja iknak is jut ta tnak. Igen sok olyan eset 
van, hogyha az állásnélküli tanító beosztást 
kapna, négy-öt családtagot mentene meg a. 
nyomortól. 

De ki tudná elsorolni azt a sok-sok szomo-
rúbbnál-szoniorúbb helyzetet, ami a benyúj to t t 
kérvények ezreiben le van í rva s amit a pályá-
zók kihal lgatásuk alkalmával elmondanak? 
Ezek egyenkint is még összeségükben is vég-
telenül szomorúak, fá jda lmasak s hű kifejezői 
tr ianonokozta nehéz helyzetünknek. 

H a egy-egy tanítói állás megürül , a minisz-
ter, az á l lamt i tkár s a főosztály főnöke örül , 
hogy egy állásnélküli tanító kenyeret kaphat 
s nyomban megkezdődik a mérlegelés, az 
igazságkeresés. Elképzelhető, hogy ez, ilyen 
adot tság mellett, mennyire nehéz feladat! 

Az első mérlegelés a főosztályban történik. 
H a egy tanítói állás megüresedik, a főosztály 
főnöke sorraveszi a pályázókat azért, hogy az 
állás betöltésére javaslatát megtehesse. A mér-
legelésnél neki mindenekelőtt azt kell szem 
előtt tar tania , hogy: Jus t i t ia regnorum funda-
mentum. (Az igazság a birodalomnak a lap-
köve.) Az igazság megállapításához pedig nem-
csak rideg ész, hanem meleg szív is kell s mind 
a kettőnek egyenlő a rányban kell dolgoznia. 
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Az ész a nemzeti közösség, a község', az iskola 
érdekeit védi, természetes tehát, hogy az első 
válogatást neki kell végeznie. Éppen azért a 
főosztályban a rendelkezésre álló adatokból 
megállapí t ják, hogy férfi- vagy nőtanítót kí-
ván-e a község, az iskola érdeke. I t t figyelembe 
kell venni a község lakosainak felekezeti meg-
oszlását, az esetleges kántorkodást , levente-
oktatást, hitoktatást , a női kézimunka tanítását 
s a községnek az iskolának más különleges ér-
dekeit. Ennél a válogatásnál tehát csak azok a 
pályázók jöhetnek figyelembe, akik ezeknek 
a saját lagos k ívána lmaknak megfelelnek. És 
ilyen minden kívánalomnak megfelelő pályázó, 
rendszerint bőven akad. 

Sokkal nehezebb a második mérlegelés, 
amelynél már a szív lép előtérbe s a pályázó 
tanító egyéni viszonyait veszi figyelembe. I t t 
az igazságot kereső mérleg serpenyője hol 
jobbra, hol balra billen, mert sok-sok súlyo-
sabbnál-súlyosabb körülmény kerül felszínre, 
hol az egyik, liol pedig a másik pályázó javára. 
Az igazság keresése közben a főosztály figye-
lembe veszi, hogy kik azok a pályázók, akik 
kérvényeiket már évekkel ezelőtt beadták s 
azóta várnak, 1 emelnek. Aztán meg azt keresi, 
hogy a régibb pályázók közül kiknek legsúlyo-
sabb a helyzetük, kiknek nincs kenyérkereső 
hozzátartozójuk, segítő rokonuk, a megélhetés-
hez legszükségesebb minimumuk. Fájdalom, a 
pályázók közül ilyen sok akad. Természetes, 
hogy elsősorban a hadi-, aztán a tanítóárvák 
jönnek figyelembe. 

Nehéz, sok keserűséggel s fá jda lommal járó 
munka ez a mérlegelés, de még ennél is súlyo-
sabb a döntés, mert rendszerint több pályázó-
nak egyformán súlyos a helyzete. I lyenkor a 
főosztálynak egyedül az a vigasza marad, hogy 
a lemaradot taknak n á r csak a legközelebbi 
állások betöltéséig kell várniok. 

Mert egy-egy pályázó helyzete a mérlegelés 
közben sokszor kerül felszínre, természetes, 
hogy a főosztály főnöke ismeri már vala-
mennyi pályázó képesítéseit, családi körülmé-
nyeit, anyagi helyzetét. Innen van az, hogy 
aki az ügyosztályban kihal lgatásra .jelentkezik, 
meglepetve lát ja , hogy tudnak róla s hogy ügye 
ál landóan felszínen van s kérelmét eddig csak 
azért nem teljesíthették, mert nálánál még 
nehezebb helyzetben is élnek állásnélküli 
taní tók. 

Nem kell azonban azt hinni, hogyha a főosz-
tály a kiválasztást elvégzi, az má r egyenlő a 
kiküldetéssel. A főosztály mérlegelését, javas-
latát előbb az á l lamt i tkár vizsgál ja felül ós 
végső fokon dönt a miniszter, aki a legnagyobb 
gonddal ügyel arra, hogy az, akit tanítói állásra 
kiküld, a község különleges kívánalmainak, az 
iskola érdekeinek is megfeleljen, hogy a meg-
üresedett állás a legjobb képesítésű s a leg-
jobban rászoruló taní tónak jusson. Sokszor 
megtörténik, hogy egy-egy helyettestanítói 
állás betöltéséről a miniszter, az á l lamt i tkár s 
a főosztályfcnök együtt tárgya] azéit, hogy 
se az iskola érdekén, se pedig a szociális igaz-
ságon csorba ne essék. 

Határozottan mondhat juk, hogyha az állás-
nélküli tanítók egymás között dönthetnék el 
azt, hogy közülük ki foglal ja el a megürese-
dett állást, az ő választásuk sem lenne más, 
mint a miniszteré. 

Hogy a helyzetet világosan tárhassuk olva-
sóink elé, néhány olyan esetet vázolunk, amely 
a közelmúltban az ügyosztályban tör tént : 

Az egyik állásnélküli tanító, aki a leg-
nagyobb nélkülözések között él s már évek óta 
vá r állásra, végre a tanfelügyelőtől megkapja 
az értesítést, hogy kiküldték s haladéktalanul 
foglal ja el állását. Hat-hét nap múlva a minisz-
tér iumba megérkezik a tanfelügyelő jelentése, 
hogy a tanító nem jelentkezett, azért kéri, hogy 
küldjenek ki másikat . A következő postával 
azonban jön a tanfelügyelő másik jelentése, a 
tanító igazoló jelentésével együtt , amelyben 
bocsánatot kér a késedelemért, de öt nap kel-
lett ahhoz, hogy a tanfelügyelő értesítését meg-
kapja , ő nyomban útnak indult, de naponkint 
55—60 km-nél nem bírt többet gyalogolni, ezért 
nem foglalhat ta el azonnal állását. 

Az egyik apátlan, anyát lan tanítónő már 
évek óta a legnagyobb nélkülözések között ten-
geti életét. (Cselédsorban élt.) Végre tuda t j ák 
vele, hogy a miniszter úr kiküldte őt az egyik 
tanyára , ahol egy katonasághoz bevonult taní-
tót fog helyettesíteni. Mikor meghal l ja az 
örömhírt , remegni, zokogni kezd. Végül, mikor 
magához tér, szégyenkezve va l l j a be, hogy 
nines útiköltsége. Könyöradományokból segí-
tenek ra j ta . A minisztériumban nagyon örül-
nek, hogy végre ez is álláshoz ju tot t . A tanítónő 
ha rmadnapra azonban ismét megjelenik a fő-
osztályban és s írva mondja el, hogy mire oda-
ért, a tanítót felmentették a katonaságnál , te-
hát ott nincs rá szükség. (Szerencsére csak né-
hány napig vár t másik állásra.) 

A szerbek két felnőtt férfi és egy nőtestvért 
megszállott területről , ahol megélhetésük volt, 
magyarságukért áttesznek a határon. Egy fillé-
rük sincs, ellenben a nőnek tanítónői oklevele 
van. A legnagyobb nélkülözések között felver-
gődnek Budapestre, ahol mind a há rman egyik 
szegény rokonuknál húzzák meg magukat . 
A férfiak hetekig munkaalkalmat keresnek, de 
nem találnák. A szegény rokon nem tud ja őket 
t a r t an i s így betevő fa la t juk sincs. Végre a nő 
feljön a minisztériumba, a főosztályban el-
mondja, igazolja kétségbeesett helyzetüket s 
állást kér. Bizony hetek telnek el, míg a sze-
rencsétlen kiüldözött tanítónőt elhelyezheti a 
minisztérium s ezzel három embert ment meg 
a nyomortól. 

Az egyik tanítónő kemény tél idején úgy-
szólván minden fogadónapon ott van a minisz-
tériumban. Apát lan, anyátlan á rva s a cipője 
ta lpá t keménypapír pótolja. Kérés közben még 
keménynek, erősnek látszik, csak akkor tör ki 
r a j t a a zokogó sírás, mikor végre a főosztály 
főnöke tud tá ra ad ja , hogy a miniszter helyettes-
tanítónőnek kiküldte. 

Az egyik taní tó már évek óta szegény, el-
aggott szüleinél él s több testvérével együtt 
nyomorog. R u h á j a már olyan állapotban van, 
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hogy az utcára sem mehet. Valami jótékony 
nőegyesület ruhát vesz neki. Végre a minisz-
ternek sikerül őt elhelyeznie s ekkor a tanító 
az első havi fizetéséből hálás köszönettel vissza-
küldi a jótékony egyesületnek a ruha árát, 
amit senki sem kér t tőle. 

Még sok, nagyon sok hasonló esetet lehetne 
elmondanunk, amelyekkel az állástalan tanítók 
szomorú helyzetére s az álláshoz ju tot tak örö-
mére rámuta tha tnánk . Sajnos, kultuszminisz-
terünk nincs abban a helyzetben, hogy tömege-

sen helyezhetné el az ál lástalan tanítókat. 
Arról azonban mindenki meg lehet győződve, 
hogy a kultuszminisztériumban mindenki ügyét 
a legnagyobb szeretettel és jóakara t ta l intézik 
s a megüresedett taní tói állások betöltése a 
legnagyobb körültekintéssel történik. 

Hisszük, hogy a gazdasági élet javulásával 
kapcsolatban népiskoláink s így a tanítói állá-
sok száma is szaporodni fog s akkor az állás-
talan képesített taní tók és tanítónők ezrei a 
minimumra apadnak. 

AZ ELEMI I S K O L 4 I TOBÜFATÜÍIEPÉLY CÉLJA 
ÉS MŰÜORA. 

í r t a : S Z É P U D V A R Y L Á S Z L Ó . 

.Az utasí tás vi lágosan körvonalazza, hogy a 
testnevelés célja az i f j ú ság egészségének és 
egyöntetű testi teljesítőképességének emelése, 
önfegyelmezettségre, engedelmességre, tettre-
kész, kitartó munkára való nevelés. Röviden, az 
ember testének és lelkének tökéletesítése úgy 
egyéni, mint nemzeti szempontból. 

A testnevelés a modern pedagógiának és a 
gyermek nevelésének is legmegbízhatóbb tá-
masza. 

Az iskolásgyermek életében a játékot a test-
nevelés fokozataiba programmszerűen kell be-
áll í tanunk. Ez a gyermeknek nemcsak test i ki-
képzését adja meg, hanem a szellemi és lelki 
erők kifejlődését is nagyban elősegíti azáltal, 
hogy testgyakorló-órák keretén belül kedélye, 
akara ta , bátorsága, tet tereje kifejlődik. Enge-
delmességhez, rendhez szokik, a lkalmat nyer 
a r ra , hogy bátorságát , vállalkozási képességét 
bemutathassa. A já ték során aláveti magát a 
közös célnak, t á r sas érzete megerősödik s játék-
szabályok révén törvénytisztelővé fejlődik. 

H a csak tehet jük, testnevelési munkálkodá-
sunkat az év végén iskolai tornaünnepéllyel fe-
jezzük be. 

A tornaünnepély az iskola testnevelési mun-
kálkodásának legszebb eredménye. Ezen ke-
resztül könnyen bevonhat juk a szülőket a ma-
gasabb célú népművelésbe. 

Többévi tapasztalatból megállapítottam, hogy 
az évről-évre megismétlődő tornaünnepélyek a 
szülőket melegebb bará tságra hangolják az is-
kola munkálkodásával szemben. I t t a szülők 
egy nagy eleven képben lá t ják gyermekeik 
fejlődő ügyességét, figyelmét és ilyenkor az a 
sok szép látvány, mint valami lá thata t lan kéz, 
elűzi azokat a balga hiedelmeket, melyek sok 
szülőt az iskola munká jáva l szemben még ma 
is eltöltenek. 

Az érdeklődés, a nemes vetélkedés érzésének 
felkeltése céljából a különböző versenyszámok 
eredményeit (futás, ugrás, dobás) a győztes ne-
vével együtt évről-évre í r j uk fel erre a célra 
elkészített kar tonpapirosra , kereteztessük be és 
helyezzük el az iskola folyosóján. Ezekből a 
gyermekekből idővel apák lesznek. Nem kell 

hangsúlyoznom, hogy ezek a gyermekkorban 
győztes apák büszkén fogják mutogatni gyer-
mekeiknek az eredménylistákat, buzdítván őket 
nemes versengésre. 

Nagy mértékben hozzájárulna még az. eredmény 
fokozásához egy közös tornaünnepély megren-
dezése. Két, esetleg három közeleső község fő-
tornaünnepélyt t a r tha tna . A három község kö-
zül kettő, házi tornaünnepélyen kívül, kis csa-
patáva l vendégszerepelni menne a közös torna-
ünnepélyt rendező községbe. I lyen módon a 
gyermekek között olyan nemes versenyt tá-
maszthatnánk, melynek hatása szinte kiszámít-
hata t lan . A falu népe a nemzeti eszmébe ön-
tudatosan kapcsolódna be. 

A tornaünnepélyeknek még egy felette fon-
tos szerepe is van. Ez pedig a hazaszeretet éb-
ren ta r t á sa és annak a nemzet gyermekeiben s 
felnőtteiben való elmélyítése. A hazaszeretet az 
első érzelmi fokon egyik természetes ösztöne 
az embernek. Ezt fokozni, szélesíteni és el-
mélyíteni lehet. 

A tornaünnepélyt vezető tanító emelkedjék 
az egyéni ambíción felül s hivatása szent cél-
jától sarkalva cselekedjék. Az eredményt pedig 
szintén magasabb szempontból bírá l ja . Így sok 
csalódástól óvja meg önmagát, mert eredménye 
legyen akár a legjobb vagy a legrosszabb, buz-
dí tás ra egyformán alkalmas. 

A tornaünnepély műsora lehet. 
1. Díszfelvonulás. H i szekegy . . . 
2. Leányok zászlós vagy szabadgyakorlata. 
3. Fiúk variál t felvonulása, bot- vagy sza-

badgyakorlata . 
4. Magyar tánc. 
5. I—II. osztályos tanulók utánzó gyakorlata. 
6. 30—40—60 méteres síkfutás. 
7. Tala j torna. 
8. I—II—III. oszt. tanulók birkózása. 
9. Játék. 

10. Távol- és magasugrás (helyből és roham-
mal). 

11. Kötélhúzás, célbadobás. 
12. Iskola legjobb fu tó ja címért 60 m síkfutás. 
13. Fapuskagyakor la t . 
14. I r redenta gyakorlat , szimbolikus gyak. 
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15. Staféta . 
16. Humoros számok. 
17. Gulaalakítás. 
18. Himnusz. Elvonulás. 
E számokból áll í tsuk össze az ünnepély mű-

sorát úgy, hogy az vonzó, változatos és hangu-
latos legyen. A begyakorlásra fordí tsuk a tan-
év utolsó 6—8 hetét.* 

Kapcsol juk össze a tornaünnepély gyakorla-
ta i t zenével vagy énekkel, mer t ezek hangula-
tosabbá, szebbé teszik a közönség részére, a 
tornászoknak pedig felfr issülést és rugalmas-
ságot kölcsönöznek. 

A leányok ruháza ta lehetőleg magyaros le-
gyen, vagy egyöntetű helyi népviselet. A fiúk 
ruháza ta ál l jon: egyszerű fehér ing, fehér vagy 
fekete tornanadrágból.** 

A tornaünnepélyt , a záróvizsgától eltekintve, 
vasá rnap vagy ünnepnap délután rendezzük, 
amikor a falu ap ra ja -nagy ja megjelenhetik és 
örömmel lesznek szemlélői a kis magyarok ver-
senyrekelésének. 

1. A tornaünnepélyt díszfelvonulással kezd-
jük. A tanulók elvonulnak a közönség előtt és 
velük szemben oszlopban felál lnak s eléneklik 
a „Hiszekegy"-et. Ének után a fiúk elvonulnak, 
a leányok pedig nyitódás u tán megkezdik gya-
korlataikat . Nyitódni lehet egysoros vonalból, 
felrajoszlopból, vonalból, oszlop ketteséből. 

2. A gyakorlatokhoz variált ellenvonidással 
is felvonulhatnak. Ez az i f j ú ságnak nagyobb 
élvezetet nyú j t és szinte észrevétlenül térnek 
át a merev menetelésből a könnyebb, rugalmas 
j á rás ra . -

H a zene nincs, akkor a menetelésnél a torná-
szok feltétlen énekeljenek. 

3. A tornaünnepély nagyon fontos számai: 
a négyütemes látványos szabadgyakorlat ; a 
zászlós gyakor la t és a botgyakorlat . Lehetőség 
szerint a gyakorla tokat zene kísér je . Ha ennek 
megszerzése akadályokba ütközik, végezzék ta-
nulóink gyakorla ta ikat énekre. 

4. Tanítsuk meg gyermekeinket a magyar 
táncra. Minden nemzet sa j á t nemzeti táncát 
féltő hagyományként őrzi és azt igyekszik is 
a nép lelkében elmélyíteni. (Nálunk, sajnos, 
már a fa lvakban is a rumba, a fox-trott és a 
tangó kezd tér t hódítani.) 

5. A fu tás a tes tgyakorlatnak legértékesebb 
száma. A versenyfutásnál I . oszt. tanulók 30 
méter, a II., I I I . oszt. tanulók 40 méter, a 
IV—VI. osztályos tanulók 60 méteres távot 
fussanak. Külön versenyszámnak vegyük az 
iskola legjobb f u t ó j a címéért a 60 méteres sík-
futást . Az időt is mérjük, mely alat t a győztes 
a távot l e fu t j a és ezt is í r j uk a neve mellé. 

6. A ta la j to rna a tornaünnepély műsorának 
mindenkor hálás száma. Fontos eszköze ez a 
bátorság növelésének és az akara te rő fejleszté-
sének. Előnye, hogy nem kell hozzá felszerelés. 

A ta la j to rna műsora lehet: bukfenc előre-
hátra . Ket tős bukfenc. Talicska, békajárás, mo-

* De ne más tantárgy rovására. (Szerk.) 
** Külön ruhabeszerzéssel azonban a szülőket ne terhel-

jük. (Szerk.) 

tolla, cigánykerék. Kézenállás társ segítségé-
vel. Kézenállás társ nélkül. Kézenjárás. Át-
fordulások. Csukaugrás stb. 

7. A birkózás. Ez a hangulatos kis bemutató 
a távolugráshoz elkészített terepen történjék, 
hogy a gyermekek a ruhá juka t be ne piszkol-
ják, t a k a r j u k le a homokot ponyvával. Öröm 
és kacaj jön a figyelő arcára, amikor a kis ma-
gyarok összefogózva igyekeznek a győzelmet 
megszerezni. 

Fontos, hogy lehetőleg egyenlő erejű gyer-
mekeket ál l í tsunk egymással szemben. A bir-
kózás u tán a kis ellenfelek kézfogás után men-
nek le a küzdőhelyről. 

8. A já ték a testnevelés legszórakoztatóbb 
tényezője. A gyermek legszükségesebb és leg-
szebb tevékenysége, a legjobb paj tása , mely el-
kíséri a gyermekkortól az aggkorig. A torna-
ünnepély műsorába feltétlen illesszünk játékot . 

A játékokat fe loszthat juk: 
I. Futójátékok. II . Labdajátékok. TTI. Viadal-

játékok. IV. Pihentető és t réfás játékok. V. 
utánzó játékok. 

9. A távol- és magasugrás a gyermek leg-
kedvesebb gyakor la ta i közé tartozik. Hogy ta-
nulóinknak minél több a lkalmat nyu j t sunk a 
távol- és magasugrás gyakorlására, készítsünk 
az iskola udvarán ugrópályát . Ez nehézségbe 
nem ütközik. 5 méter hosszú, 3 méter széles, 
40 cm mély gödröt hordassunk tele homokkal 
és kész az ugrópálya. Ez a hely lesz a tanulók 
legkedvesebb tartózkodási helye. 

A tornaünnepélyen az ugrásban legügyesebb 
5—6 tanulót szerepeltessünk. 

10. A kötélhúzás nagy berendezést nem kíván. 
A szükséges kötél beszerezhető a községben. 
Két egyenlő számú pár t a kötelet egymással 
szemben megfogja, „Haj rá !" vezényszóra igye-
keznek a pár tok egymást a megjelölt vonalon 
áthúzni. 

Rohammal úgy történik, hogy a gyermekek 
a kötéltől 15 méterre ál lanak fel. Sípjelre han-
gos „Haj rá !" kiáltással a kötélhez rohannak és 
megkezdődik a küzdelem. 

Var iá lha t juk úgy is, hogy 15 méterre leülnek 
vagy feküsznek. Történhetik úgy is, hogy hát-
tal vannak egymásnak. (Ez utóbbi gyakorlatok 
a gyorsaság nevelésére igen alkalmasak.) 

11. A célbadobáshoz szükséges labdát a gyer-
mekek maguk is elkészíthetik. J ó a lkalmat 
nyúj t a r ra , hogy a gyermekek versenyre száll-
janak a labdakészítésben. A célbadobást és tá-
volságdobást versenyszerűleg is végezhetjük. 
Igen értékes és figyelmet keltő gyakorlat . 

12. Távolságdobásnál a dobó egy meghúzott 
vonaltól dobja a labdát. A leesési pontig a 
távolságot mér jük le. Ez adja az elért ered-
ményt. A célbadobásnál a dobók a céltól 10—15 
méter távolságban állanak fel. Ez lehet levert 
karókon sapka, vagy deszkából kivágott futó-
alak hólyaggal. A dobók hangos „hajrá"-t ki-
áltva dobnak a célba. Taps jutalmaz egy-egy 
jó találatot. Hangulatos, ha a hólyagot úgy ta-
lálják el, hogy az elpukkan. A legjobb célba-
dobót jegyezzük fel. 

13. A fapuskagyakorla t különösen alkalmas 
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arra, liogy az i f j ú ság küzdő szellemét nevelje 
és a nézőközönséget gyönyörködtesse. 

14. Az irredentagyakorlatok a hazaszeretet 
elmélyítésére alkalmasak. Ezen gyakorlatok 
Nagy-Magyarország fel támadását szimbolizál-
ják. 

15. A s ta fé tafu tás a csapatversenyeknek 
egyik legszebb küzdelme. A staféta fu tásnak 
több f a j a van: 1. Bottal vál tanak a futók. 
2. Gumilabdát földhöz veregetve történik a 
váltás. 3. A labdát a futók a boka közé szorít-
ják. 4. Térdelő fekvőtámasztva a játékos fej jel 
taszí t ja , gur í t j a a labdát a szembelevőnek. 
Humorra l is fűszerezhetjük a stafétát . Például 
4X15 méteres staféta. A csapat t ag ja i egymás-
tól 15 méterre felállanak. Az első futó négy-
kézláb szalad a ketteshez. A kettes bukfencezve 
gurul a hármashoz. A hármas egyik társá t 
maga előtt tolja, mint egy talicskát, a négyesig. 
A négyes labdát gur í t fejjel a célig. 

16. A tornaünnepély, a buzdító beszéd elhang-
zása után, az i f j ú s á g elvonulásával fejeződik 
be. Ügyeljünk i t t ar ra , hogy a tanulók feszes 
test tartásban, fe jüket a közönség felé fordítva, 
határozott lépésekben vonul janak el. 

Az évről-évre megismétlődő tornaünnepélyek 
ünneppé fogják varázsolni azt a napot, amikor 
a falu gyermekei a zöld pázsiton összemérik 
acélos izmaikat és küzdenek a győzelemért. 

Nem lesz nagyszülő, szülő, hozzátartozó, aki 
ezeknek az apróságoknak nagyszerű munkájá-
ért ne lelkesedne. Ez reménységgel tölti el őket, 
mert lát ják, hogy abban a trianoni koporsó-
ban már érlelődnek, csávázódnak a további 
magyar évezredek csirái. A magyar tanítóság-
nak ju tot t osztályrészül, hogy ezeket a csirákat 
az i f j ú ság szívébe elpalántál ja . A tornaünne-
i;élyektől legyen hangos hazánk minden kis 
fa lu ja . 

ISKOLÁNKÍVÜLI NÉPMŰVELÉS 

A Közművelődési Rádió Előadássorozat 
első féléve. 

A . mult év október 22-én, fél esztendeje tar-
tot ta a Rádióban első előadását a Közművelődési 
Rádió Előadássorozat, mely azóta minden vasár-
nap délután félőt órakor különböző tá rgyú elő-
adásokkal szolgál az érdeklődő közönségnek. 
A Közművelődési Rádió Előadássorozat u tódja 
a Rádió Szabadegyetemnek, de amíg- az a falu 
népe számára tanfolyamszerű kötött program-
mal működött és elsősorban a hasznos felvilá-
gosítások, a falu életében esedékes aktuali tá-
sok irányították működését, Hóman közoktatás-
ügyi miniszter úr által létesített Közművelődési 
Rádió Előadássorozat több szabadsággal, nem 
specializálja magát csak a falura, hanem a kö-
zönség széles rétegeit, de elsősorban a földmű-
ves nép igényeit t a r t va szem előtt, a magyar 
élet minden jelentősebb ágazatából és vonatko-
zásában szükséges tudnivalókból úgy á l l í t j a ösz-
sze műsorát, hogy az hallgatóiban érdeklődést 
és gondolatokat ébresszen ós elősegítse a magyar 

műveltség terjedését a kevésbbé tanult rétegek 
felé is. 

Az első, megnyitó előadás Arany János t mu-
ta t ta be, min t a magyar nép gyermekét, ki egész 
pályafutása alat t lelkében sohasem szakadt el 
a falutól. (Bodor Aladár.) Ezután felolvasásra 
került Toldi Szerelmének első éneke, mely re-
mekmű magában véve is teljes egész. Arany 
epikája még kétízben szólalt meg, Az első lopás 
(Somodi Pál) és a Rózsa és Ibolyka lírai elbeszélő-
költemény, valamint Török Bálint ba l ladá ja 
(Siinonffy Margó) került előadásra. A magyar 
klasszikusok sorozata Pe tő f i Bolond Is tókjával 
folytatódott (Kiss Ferenc). Az elmúlt év utolsó 
napján pedig „Petőfi Szilvesztere Debrecenben" 
című előadás (Harsányi Zsolt) a nagy költő i f jú -
ságáról, nehéz sorsáról adot t képet. Vörösmarty 
költeményeiből egész csokorra való szerepelt a 
műsoron, melyek közül nem hiányzott a „Szép 
Ilonka", „A kis gyermek halálára" és „A meren-
gőhöz" c ímű híres költemények sem (Aknay 
Vilma). — Első nagy l ír ikusunk, Balassa Bál int 
költészetének, életének és korának ismertetése 
sem hiányzot t abból a sorozatból, mely nagy 
költőink népszerűsítését tűzte ki célul (Féja 
Géza). —• A székely népballadák dramatizál t 
fo rmájú bemutatásával folytatódtak az irodalmi 
előadások (Ignátz Rózsa és Köpeczi Boccz La-
jos), melyet népköltészetünk e nagy értékeire 
reámutató bevezetés előzött meg. A hajdani , 
híres debreceni kollégiumon vezetett végig Cso-
konay életéről és költészetéről szóló előadás 
(Mariay Ödön.) Prózaíróink közül Gárdonyi 
Géza „Tanácskérés" c ímű novellája kerül t mű-
sorra. Ennek az elbeszélésnek szociálpolitikai 
vonatkozása is van, mer t arról szól, hogy a 
fa lut épp a legtehetségesebb fiai hagyják el és 
a városban keresnek érvényesülést. Ezt a ten-
denciát a Gárdonyiról t a r to t t bevezetés külön 
kiemelte (Fé ja Géza). Mi valósult meg Jóka i és 
Verne álmaiból című előadásban a költői előre-
látásról, a zsenik ideátadó ötleteiről és az utolsó 
század technikai vívmányairól nyilt alkalom e 
két íróval kapcsolatban beszélni (Hankiss Já-
nos). A vidéki színészet kulturál is h iva tása is 
szóbakerült (Galamb Sándor), míg a hún-magyar 
mondakörről tar tot t két előadás (Bodor Aladár) 
a történeti tárgykörbe vezet át. Két előadás 
volt Mátyás királ lyal kapcsolatban; az egyik 
mint katonakirá lyt mu ta t t a be (Julier Ferenc), 
a másik B u d a várá t ismertet te Mátyás korában 
(Kelényi B. Ottó). Jó fo rmán egész történel-
münkről át tekintést adott a szent korona viszon-
tagságairól szóló előadás (Asztalos Miklós) és 
a történeti kor kezdetére vezetett el az, mely a 
Nemzeti Múzeum aranykincsét ismertet te 
(Tompa Ferenc). 

A múzeum tá rgya volt egy másik előadásnak 
is; ez a múzeum és a vidéki élet kapcsolatairól 
beszélve, rámuta to t t a leletek előfordulási lehe-
tőségeire, fontosságára és hogy milyen szoro 
kapcsolatba kerülhet a nagyváros távoli mú-
zeuma a falusi élettel (Genton István). Pedagó-
giai t á rgyú előadás volt „A szülő meg a lecke" 
című, mely az otthon és az iskola viszonyát tár-
gyalta (Korpás Ferenc). A hasznos ismeretter-
jesztő előadások sorában kell felemlíteni a szol-
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«alomról szólót, mely az elaprózódó földbirtokú 
falvakban napirenden levő kérdés (Götcbe Er-
vin). Idetartozik az is, mely a „Gazdasági ön-
állóság" cím alatt, a ma annyira aktuális gaz-
dasági autarchiáról nyújtott felvilágosítást 
(Horn József). 

Az embervédelem című előadás a patronázs-
mozgalmak keletkezését és a fa lura való kiter-
jeszkedését ismertette (Rotteubiller Fülöp). Az 
egészségügyi tárgyú előadások közül az egyik 
a szellemi munka egészséges beosztásáról be-
szélt és a testi funkciók mellett a szellemi tevé-
kenységet ismertette (dr. Ranschburg Pál), a 
másik pedig a meghűlésről szólva, e téren el-
burjánzott annyi téves hiedelemről emlékezett 
meg (di. Müller Vilmos). A darumadárról és 

sólymászatról tartott előadások nem szorítkoz-
tak kizárólag a természetrajzi ismeretkörre, ha-
nem e témákkal kapcsolatban Alföldünk törté-
nelméről, települési viszonyairól, a magyar nép 
idevonatkozó költészetéről, etnográfiájáról is 
megemlékeztek (Hankó Béla). „Karácsony a 
Föld déli saikán1 ' című előadás jól beilleszke-
dett a karácsonydélutáni hangulatba és a pólu-
sok hőseinek szívós küzdelmeit ismertette és 
méltatta (Halász Gyula). 

íme az első félév huszonnyolc előadásának 
beszámolója megmutatja az irányt, amelyben a 
Közművelődési Rádió Előadássorozat haladni 
akar. Természetes, hogy e tárgykörök még bő-
vülni fognak és a jövő félév még gazdagabb 
lesz. 

G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

Mondatbővítés a megismertetett 
határozókkal. 

írta: D R O Z D Y G Y U L A . 
Eddig a gyermekek már ismerik a mondat 

két főrészét, a bővítő részek közül pedig a tár-
gyat s a határozókat. Hogy ezeknek a beszéd-
ben való szerepét minél jobban megéreztessük 
s a mondatbővítést gyakoroltassuk, azért külön 
tanítási egység keretében is bővíttessünk mon-
datokat. Ez úgy történhetik, hogy például va-
lamely tárgyalt olvasmány tartalmából vett 
egyszerű és bővített mondatokból felépített fo-
galmazvány mondatait vizsgáltassuk tartalmi-
lag, majd ezeket a mondatokat bővítsük mind-
azokkal a bővítő részekkel, amelyekkel csak 
lehet s a két fogalmazvány mondatait hason-
lítsuk össze. Ezzel az eljárással a r ra szoktatjuk 
a gyermekeket, hogy fogalmazás közben ma-
guk is gondoljanak arra, hogy mi mindent 
mondhatnak meg egy-egy mondat keretében. 

TERVEZET. 
Előkészítés. 

a) K a p c s o l ó i s m é t l é s : a m o n d a t -
r é s z e k s a 111 o ti d a t b ő v í t é s. — Mik ezek 
itt? — kérdezem s libákat rajzolok a táblára. 
— Mondjátok meg, hogy mik és mit csinálnak? 
— A libák legelnek. — Mit állítunk ebben a 
mondatban? — Mert azt állítjuk, hogy: legel-
nek, azért minek nevezzük a mondatnak ezt a 
részét? — Mikről ál l í t juk azt, hogy: legelnek? 
— Melyik része ez a mondatnak? — Mert ebben 
a mondatban csak alany és állítmány van, azért 
miféle mondat? 

— A libák a falu végén, a tó par t ján s a ker-
tek alatt is legelhetnek. Bővítsétek ezt az egy-
szerű mondatot úgy, hogy azt is megtudjuk 
belőle, hogy hol legelnek a libák! — A libák a 
kertek alatt legelnek. — Mely szavakkal mon-
dottátok meg a libák legelésének a helyét? 
— Miféle határozó az, mert helyet határozta-

tok meg vele? — Mivel fejeztétek ki ebben a 
mondatban a helyhatározót? — Névutós főnév-
vel. 

— Mondd el a helyhatározóval bővített mon-
datot! — Bővítsétek most olyan ragos főnév-
vel, amelyből azt tudjuk meg, hogy mikortól 
legelnek a kertek alatt a libák! — A libák reg-
geltől legelnek a kertek alatt. — Melyik szóval 
mondottuk meg a cselekvés idejét? 

— A libák nyugodtan, nyugtalanul, csendesen 
és szépen is legelhetnek. Szeretném, ha azt is 
megmondanátok ebben a mondatban, hogy ho-
gyan legelnek azok a libák a kertek alatt? 
— A libák a kertek alatt reggeltől szépen le-
gelnek. — Melyik szóval mondtátok meg azt, 
hogy hogyan legelnek a libák? 

— Ezt a bővített mondatot felírom a táblára. 
Olvassátok el s mondjátok meg, hogy mi min-
dent tudtok meg belőle. — Megtudjuk, hogy: 
legelnek; megtudjuk, hogy a libák legelnek; 
azt is megtudjuk, hogy a kertek alatt legel-
nek; megtudjuk azt is, hogy reggeltől legelnek 
s azt, hogy szépen legelnek. — Lám, egyetlen 
mondattal mennyi mindent megmondhatunk! 

b) Á t h a j l á s : az o l v a s m á n y t a r t a l -
m á n a k f e l ú j í t á s a . (A gyermekek olvas-
ták például Herman Ottónak „Este az erdőben" 
című olvasmányát, melynek több állatszerep-
lője van. Ez az olvasmány kellő tárgyalás után 
élménnyé alakult lelkükben. Ennek az élmény-
nek csak azokat a mozzanatait újítsuk fel, 
amelyekre fogalmazás közben szükségük lesz.) 
— Olvastuk az Este az erdőben című olvas-
mányt. Miféle állatokról is volt abban szó? 
— A feketerigóról, a peléről, a lepkékről, a 
szarvasbogárról, a denevérről és az őzikéről,— 
sorolják el a gyermekek. — Herman Ottó ebben 
az olvasmányban leírja, hogy mi mindent csi-
nálnak ezek az állatok az erdőben akkor, mi-
kor esteledik. — A feketerigó énekel, a pele 
feléled, a lepkék röpködnek, — sorolják el az 
állatok cselekvéseit a gyermekek. 
• c) C é l k i t ű z é s . — Először í r juk le, hogy 
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mit csinálnak ezek az állatok, aztán majd bő-
vítsük ezeket a mondatokat! 

Tárgyalás. 
a) A f o g a l m a z v á n y f e l é p í t é s e . — 

Mi a címe ennek az olvasmánynak? — Este 
az erdőben. — Ez legyen a címe a mi fogal-
mazványunknak is. í r já tok! — mondom. (Én a 
táblára írom, a gyermekek pedig a füzetükbe.) 

— í r j uk le most azt, hogy mit csinál a fekete-
rigó. Mit ír junk? — A feketerigó énekel. — 
Melyik szó leírására kell vigyáznunk! — Azt, 
hogy: feketerigó, egybe kell írnunk. — Mondd 
tollba, Pali! — Most meg azt í r juk le, hogy mit 
csinál este a kis pele, mikor a rigófüttyöt meg-
hallja. — A kis pele felébred, — ajánlják a 
gyermekek. — Mondd tollba, Péter! 

— Miről í r junk most? — Az éjjeli lepkékről. 
— Azok röpködnek. — í r j uk úgy, hogy: Az éj-
jeli lepkék röpködnek, — mondják a gyermekek. 
— Hanem a lepkéket másnak nevezi az olvas-
mányban az író, — késztetem a gyermekeket 
arra, hogy a másik kifejezésre gondoljanak. 
— Pillangóknak. — í r juk úgy, hogy: Az éjjeli 
pillangók röpködnek. — Mondjátok ki magatok-
ban a mondat egyes szavait s figyeljétek meg, 
hogy melyik szót hogyan í r juk le. — Azt, hogy 
éjjeli két i-vel, a pillangók szót pedig két i-vel 
ír juk. — Mondjátok ki mondatokban a röpköd-
nek szót s figyeljétek meg, hogyan ejtitek ki! 
— Majdnem úgy, hogy: röbködnek. — Hogyan 
írjuk? — P-vel. — Ügy, hogy: röpködnek. 
— Mondd tollba, Gábor! 

— Olvassátok el a leírt mondatokat! •— Mi-
ről ír junk most? — A szarvasbogárról. — Az 
elindul. — í r j uk azt, hogy: A szarvasbogár is 
elindul, — Hogyan ír juk azt, hogy: szarvas-
bogár, s hogyan azt a szót, hogy: elindul? 
— Mondd tollba, Ferkó! 

— Mit mond az író a denevérről? — Azt, hogy 
az is megkezdi csapdosó röpdösését. — Arról 
í r juk azt, hogy: A denevér is megkezdi csap-
kodó röpülését. — Hogyan í r juk azt a szót, 
hogy megkezdte? — Mondd tollba a mondatot, 
Sanyi! 

— Még az őzről kellene írnunk. — í r j u k azt, 
hogy: Az őz csendesen áll és figyel. — Melyik 
szó leírására kell különösen vigyáznotok? — 
Mondd tollba, Pis ta! 

— í r junk egy mondatot arról is, hogy elcsen-
desedik az erdő. — í r j uk azt, hogy: Az erdő 
lassan elcsendesedik. — Hogyan írjuk le a las-
san szót? — Mondd tollba., Jancsi! 

— Még a malomról kellene írnunk. — Azt ír-
juk le, hogy: Csak a malom zakatolása hallat-
szik. — Mondjátok ki magatokban a hallatszik 
szót! — Hogyan ej t jük ki s hogyan í r juk le? 
— Mondd tollba, Péter! 

A tanításnak ez után a mozzanata után a 
táblán és a gyermekek füzetében ez lesz: 

Este az erdőben. 
A feketerigó énekel. A kis pele felébred. Az 

éjjeli pillangók röpködnek. A szarvasbogár el-
indul. A denevér is megkezdi csapkodó röpkö-

dését. Az őz csendesen áll és figyel. Az erdő 
lassan elcsendesedik. Csak a malom zakatolása 
hallatszik. 

— Elolvasom! Ti nézzetek a füzetetekbe, — 
mondom s vonzó, hangulatot ébresztő, kellemes 
alakban elolvasom. — Olvasd el te is így, Gá-
bor! 

b) A f o g a l m a z v á n y m o n d a t a i n a k 
b ő v í t é s e . — Még sok mindent meg lehetne 
mondanunk ebben a fogalmazványban. — Vizs-
gálgassuk s bővítgessük a leírt mondatokat! — 
tűzöm ki munkánk további célját. 

— Olvasd el az első mondatot, Lajos! — A 
feketerigó énekel. — Mit állítasz ebben a mon-
datban? — Miről állítod azt, hogy énekel? 
— Én ügy gondolom, hogy nincs még egészen 
este, mikor a feketerigó énekelni kezd. Meg 
kellene azt is mondanunk, hogy mikor énekel 
az a feketerigó. — Napnyugtakor. — Szürkület-
kor, — keresik az éneklés idejének meghatáro-
zására alkalmas szót a gyermekek. — Illesz-
szétek a szürkületkor szót a mondatba! — Szür-
kületkor a feketerigó énekel. — Melyik szóval 
mondtad meg az éneklés idejét? — Mi a szür-
kületkor szóban a tőszó s mi a rag? — kész-
tetem szóbontásra a gyermekeket. — Mivel ha-
tároztuk itt meg az időt? — Ragos főnévvel. 
— Most már tudjuk, hogy mikor énekel a fekete-
rigó, de azt még nem tudjuk, hogy hol énekel. 
— A fán. — Illeszd ezt is a mondatba! — Szür-
kületkor a feheterigó a fán énekel. — Melyik 
szóval határoztad meg a cselekvés helyét? 
— Azzal, hogy: fán. — Miféle szó ez? — Ragos 
főnév. 

— Már tudjuk, hogy énekel, hogy a fekete-
rigó énekel, hogy szürkületkor énekel s hogy 
a fán énekel a feketerigó. — Hanem énekelni 
szomorúan, vidáman, jókedvvel is lehet. Azt 
is megmondhatnánk ebben a mondatban, — 
indítom a gyermekeket a cselekvés módjának 
meghatározására. — Szürkületkor a feketerigó 
a fán vidáman énekel, — illesztik a módhatá-
rozót a gyermekek a mondatba, — Melyik szó-
val mondjuk meg azt, hogy hogyan történik 
a cselekvés? — Miféle szó az, hogy: vidáman? 

— Í r j u k le ezt a mondatot is! — mondom. 
Én önmagamnak tollbamondva a táblára írom, 
miközben a gyermekek füzetükbe ír ják. •— Ol-
vasd el az egyszerű mondatot! — Olvasd el a 
bővített mondatot! — Mennyivel tudsz meg 
többet a bővített mondatból, mint az egyszerű-
ből? — késztetem a gyermekeket a két mondat 
összehasonlítására. 

— Olvasd el a következő mondatot! — A kis 
pele felébredt. — Váj jon mi ébresztette fel a 
kis pelét? — A rigódal. — Helyezd el ezt a 
mondatba! — A rigódalra a kis pele felébredt. 
— Melyik szóból mondjuk meg, hogy mire éb-
redt fel a kis pele? — Miféle szó ez? — Ragos 
összetett szó. — Í r juk le ezt a mondatot is! 
— Hogyan írtuk le először s hogyan azután? 
—• Mivel tudunk meg többet a második mon-
datból, mint az elsőből? 

— Olvasd el a következő mondatot! — Az 
éjjeli pillangók röpködnek. — Igen. hanem ezek 
az éjjeli pillangók nem úgy röpködnek mint 
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a madarak. Ezek egyszer ide, máskor meg oda 
szállnak, a levegőben keringnek, forognak, — 
muta tom a kezemmel. — Ezt is meg kellene 
valahogyan mondanunk ebben a mondatban. 
— Az éjjeli pillangók ide-oda röpködnek, ke-
ringnek, — illesztik a bővítő részeket a mon-
da tba a gyermekek. — Ez jó lesz! — Hogyan 
í r j u k le az ide-oda ikerszót? — í r j u k le a mon-
datot! — Hogyan szól ez a mondat az első s 
hogyan a második fogalmazványban1? — Hány-
félét áll í tottunk az első fogalmazvány mondatá-
ban? — Csak egyfélét. Azt, hogy: röpködnek. 
— Hányfélé t állí tottunk a második mondat fo-
galmazványában? — Miféle í rásjelet tettetek 
a két ál l í tmány közé? — Olvassátok el ezt xígy, 
hogy a vesszőt is éreztessétek! — Mikről állít-
j uk azt, hogy röpködtek, keringtek? — Mit tu-
dunk még ebből a mondatból? — Azt, hogy 
hová röpködtek. Ide meg oda röpködtek. — Mi-
féle szó az ide meg oda? — Határozószó. — Mert 
a kettőt együtt mondjuk, együt t í r juk , azért 
milyen szó? — Ikerszó. — Azért í r tunk a két 
szó közé kötőjelet. 

— Olvasd el a következő mondatot! — A 
szarvasbogár elindul. — Hanem nem egyszerre 
mozdul meg az erdő minden állata. Először a 
r igó szólal meg, erre felébred a pele. Aztán 
az éjjeli pillangók kelnek táncra. Meg kellene 
mondanunk most azt is, hogy mikor indul ú t ra 
a szarvasbogár. — A pillangók után a szarvas-
bogár indul útra, — a ján l j ák a gyermekek, 
ami t elfogadunk. — í r j u k le ezt a mondatot! 
— Olvassátok el! — Mit ál l í tunk benne? 
— Azt, hogy: indul. — S miről ál l í t juk ezt? 
— A szarvasbogárról. — Mondd azt, amiről állí-
tunk s azt, amit ál l í tunk! — A szarvasbogár 
indul. — Milyen mondat ez? — Egyszerű mon-
dat. — Ezt bővítettük azzal, hogy megmondot-
tuk, mikor indul el. Mely szavakkal mondottuk 
azt meg? — Azzal, hogy: a pillangók után. 
— Mivel mondottuk meg az indulás idejét? 
— Névutós főnévvel. — Ebben a mondatban 
azt is megmondjuk, hogy hová indul a szarvas-
bogár. — Igen. Azzal a szóval mondottuk meg, 
hogy: útjára. — Ez helyhatározó. — Ragos fő-
név, — mondják az előzőleg tanul tak alapján. 
— Olvassátok el a leírt bővített mondatokat! — 
késztetem a gyermekeket a mondatok között. 

— Olvasd el a következő mondatot! — A de-
nevér is megkezdi csapongó röpködését. — Mit 
á l l í tunk ebben a mondatban. — Azt, hogy: mit 
kezd meg. A röpködést kezdi meg. Ez a mon-
dat tárgya, — mondják. — Hanem megmond-
j u k még az is, hogy milyen az a röpködés. 
— Csapongó, — mondja a gyermek a jelzőt, 
amelyet még nem ismertettem, tehát részlete-
sebben i t t nem foglalkozom vele. — Ezt a mon-
datot nem is kell bővítenünk, mer t eleget tu-
dunk meg belőle. 

— Olvasd el a következő mondatot! — Az őz 
csendesen áll és figyel. — Az olvasmányból 
tud juk , hogy hol áll. I t t is meg kellene azt 
mondanunk. — A forrás mellett áll. — Akkor 
így lenne a mondat: Az őz a forrás mellett 
csendesen áll és figyel. — Az olvasmányból azt 
is tud juk , hogy nem egyedül, hanem a fiával 

áll a fo r rás mellett. Ezt is bele kellene illeszte-
nünk a mondatba, — késztetem a mondat to-
vábbi bővítésére a gyermekeket. — Az őz fiai-
val a forrás mellett csendesen áll és figyel. 
— í r j u k le ezt a mondatot is! — Olvasd el! 
— Mit állítasz benne? — Azt, hogy: áll és figyel. 
— Miféle szócska van a két ál l í tás között? — 
Ha nem volna ott az és szócska, mit tet tünk 
volna közéjük? — Miről ál l í t juk azt, hogy: áll 
és figyel? — Az őzről. — De megtud juk azt is, 
hogy nem egyedül áll. A fiaival. — Ez hatá-
rozó. — Ügy van! I t t meg kellett ha tároznunk 
azt, hogy mikkel áll együtt az őz. — Még mást 
is megtudunk ebből a mondatból. — Azt, hogy 
hol áll. A forrás mellett. — Ez helyhatározó. — 
Névutós főnévvel határoztuk meg azt a helyet, 
ahol az őz fiaival áll és figyel, — mondják a 
gyermekek. Azt is megmondottuk, hogy hogyan 
áll! — Azt azzal a szóval mondottuk meg, 
hogy: csendesen. — Olvasd el az első, aztán a 
második fogalmazványnak ezt a mondatá t ! — 
Mit tudsz meg az elsőből s mivel tudsz többet 
az utóbbiból? — késztetem a gyermekeket a 
két mondat ta r ta lmának összehasonlítására. 

— Olvassuk el a következő mondatot s néz-
zük, kellene-e, lehetne-e azt bővíteni valami-
vel? — Az erdő lassan elcsendesedik, — olvassa 
a gyermek, aztán megállapít ja, hogy ezt feles-
leges volna bővítenünk. — Olvassátok el a 
mondatot! — Mit áll í tunk ebben a mondatban? 
— Azt, hogy: elcsendesedik. — S miről állít-
juk ezt? — Az erdőről. — Melyik az alany s 
melyik az ál l í tmány? — Mondd csak az alanyt 
s az ál l í tmányt! — Az erdő elcsendesedik. — 
Milyen mondat ez? — Egyszerű mondat. — 
Hanem mi azt is megmondtuk, leírtuk, hogy 
hogyan csendesedik az erdő. — Igen. Azt azzal 
mondtuk meg, hogy lassan. — Ez módhatározó, 
— á l lap í t ják meg a gyermekek. 

— Olvasd el az utolsó mondatot! — Csak a 
malom zakatolása hallatszik. — Azt kellene 
még ebben a mondatban megmondanunk, hogy 
honnan hallatszik a malom zakatolása. — Ak-
kor mondjuk úgy, hogy: Az erdő mélyéből 
csak a malom zakatolása hallatszik. — í r j u k 
le ezt a bővített mondatot! — Olvassátok el! 
— Mit s miről á l l í tunk ebben a monda tban! — 
Ezenkívül mit tudunk még meg belőle? — Azt, 
hogy az erdő mélyéből hallatszik a zakatolás. 
— Miféle határozó az, hogy: mélyéből. — Hely-
liatározó. (A birtokos jelzőkre, mert azokkal 
még nem foglalkoztunk, ne térjünk ki. Azokat 
a gyermek rendszerint úgyis más mondat-
részekkel kapcsolatban mondja. Pl.: „A malom 
zakatolása„Az erdő mélyéből." S ha úgy 
mondja, sem baj, mert hiszen ő úgy érzi. Ké-
sőbb, ha a birtokos jelzőt megismeri, akkor 
majd elválasztja azt az alanytól is, meg a 
határozótól is.) 

A taní tásnak ez u tán a mozzanata után a 
táblán és a gyermekek füzetében ez a fogal-
mazvány lesz: 

Este az erdőben. 

Szürkületkor a feketerigó a fán vidáman 
énekel. A rigódalra a kis pele felébred. Az 
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éjjeli pillangók ide-oda röpködnek, keringnek. 
A pillangók után a szarvasbogár indul útjára. 
A denevér is megkezdi csapkodó röpködését. 
Az őz fiaival a forrás mellett csendesen áll és 
figyel. Az erdő lassan elcsendesedik. Az erdő 
mélyéből csak a malom zakatolása hiúlatszik. 

c) A k é t f o g a l m a z v á n y ö s s z e h a s o n -
l í t á s a . — Olvasd el az első fogalmazvány 
első mondatát , Ferkó! — Most meg olvasd el 
a második fogalmazvány első mondatát , Pal i ! 
— Mivel tudsz meg többet a másodikból, mint 
az elsőből! — kérdezem s a gyermek elmondja. 
Majd sor ra vesszük a többi mondatot is s meg-
ál lapí t juk, hogy mennyivel tudunk rneg töb-
bet a második fogalmazvány mondataiból, 
mint az elsőéből. 

Begyakorlás. 

a) A m o n d a t r é s z e k m e g j e l ö l é s e . — 
Húzzátok alá a második fogalmazványban az 
ál l í tmányt egyenes, az alanyt hullámos, a tár-
gyat és a határozókat pedig szaggatott vonallal! 

b) T o l l b a m o n d á s , m á s o l á s . A követ-
kező mondatokat részint tollbamondás után, 
részint másolással í rassuk le s aláhúzással je-
löltessük meg bennük a különböző határozó-
kat : Virágot ültettem anyám sírhalmára. Még 
holta után is kedvét keresem én, ezen virágo-
kat csak azért ültetém. A virág s az erény két 
atyafigyermek, egy szívben egymással nem 
ellenkezhetnek. Északon, erdős, kies völgyben, 
ott, ott van, az én szülőföldem. Egy kis rögért, 
ha meg kell halnom, hát meghalok, de nem 
adom! Homlokomon a bú nagyon elborongott, 
kicsi száddal róla leheld le a gondot! Nappal 
délibábot, este meg, este meg rá néhány mara-
dék csillagot veteget. 

c) E l é k e z e t b ő l v a l ó í r a t á s . — Ta-
nuld meg s írd le emlékezetből a Fodormenta 
című költeménynek alábbi versszakait! H a le-
írtad, húzd alá a benne levő határozókat! 

Vasárnapi harangszó megkondul, 
Hivogatva száll ki a toronybul. 
öregasszony ballag a kiskertbe, 
Mosolyognak a virágok szerte. 

Nem kell neki a liliom, rózsa, 
Violával azzal se áll szóba. 
Tulipánra, jácintra se hallgat . . . 
Öregasszony, fodormentát szaggat. 

(Pósa Lajos.) 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Magyar Művelődés. A március—áprilisi kettős 
számot a szerkesztő keserű cikke vezeti be, 
nagy nemzeti katasztrófánkról, m a j d Dongó 
Orbán í r a hitlerizmus pedagógiájáról, Kőszegi 
László az igazi műér tés szabályait fejtegeti, 

Gemkó Aladár pedig Vergil ius Aeneiséből kö-
zöl műfordítást . Közöl a folyóirat Verbőczy 
hármaskönyvéből részleteket, tá rgyal ja a Szö-
vetség ügyeit, tanügyi hírei, zenei rovata , 
könyvismertetései és kisebb közleményei is ér-
dekesek. 

Székelység. A hazájából kiüldözött székely vé-
reink havi folyóiratának, melyet Szépvízi Ba-
lázs Béla nagy gonddal szerkeszt, május havi 
számában a szerkesztőn kívül irodalmunk leg-
kiválóbb képviselőinek í rása ival találkozunk. 
A lap minden közleményét az ismert és oltha-
ta t lan székely lélek tüze és hevülete jellemzi. 
A mostani számban még azonfelül három szép 
illusztráció is van: a csíksomlyói Boldog-
asszony, a régi főgimnázium és tanítóképző s 
a főgimnáziumi in ternátus képe. Könnybe-
lábadó szemünk alig l á t j a a felejthetetlen képe-
ket, de szívünk annál inkább átérzi mindazt, 
amit olvasunk. 

Emericana. A XI . évfolyam 8-ik száma, mint 
ápri l is havi füzet „Emmausz ú t j á n " című köl-
tői lendülettel megírt bevezetővel kezdődik, 
azután Fleischbauer László cikke következik 
az akadémikus i f j ú ság szervezkedéséről, ma jd 
apró cikkecskék a diákvilág aktuális kérdései-
ről, különféle közlemények az emerikánás élet-
ről, a schola emericana és corporatioi élet 
köréből s végre a diákvilág érdekes hírei . 
A diákközlöny egész szellemén és közleményein 
a vallásos világnézet uralkodik: az a törekvés, 
hogy a növekedő jövendő központjába a val lá-
sos gondolkozást tegye. Ez magában véve is 
teljes biztosítéka annak, ami t örömmel is érez-
tünk az ú j füzeten végig, hogy a diákság szép 
közlönye éppolyan nemes és tiszta ideálokat 
ápol, amilyenre az i f júságnak törekednie kell. 
Természetes, hogy nagyrészt egyházi és katho-
likus lelki életről lévén szó, a közleményekben 
nagy szerep ju t a latinizálásnak. 

Protestáns tanügyi szemle. A szerkesztők mel-
let t a magyar protestáns i rodalom sok kiváló-
sága is részt vesz a közlöny irányításában. 
A májitsi füzet vezető cikkében Ravasz Ár-
pád erőteljes érvekkel védelmezi a cserkészet 
intézményét az imitt-amott felhangzó táma-
dások ellen. Érdekes cikket ír t a közlönybe 
Arató István a középiskola ú jabb törekvései-
ről, melyek összhangba igyekeznek hozni a 
munka és a tudomány elveit. Szép dr. Hollstein 
Gyula kor-rekonstrukció és élményszerűség cí-
mű tanulmánya. Jónás Márton a tanulói gya-
korlatok szerepéről a fizika taní tásában írt , 
Erdős József pedig a tudományos igazság és 
pedagógiai megalkuvásról a taní tásban és dr. 
Sarkadi Nagy J á n o s az iskolák közötti szakláto-
gatásról. A kiselejtezési törekvésekről a fasiszta 
középiskolában dr. Tassy Ferenc, a lányinter-
nátusok szervezéséről, a fiúközépiskola mellett 
pedig dr. Bujdosó Ernő í r t érdekes tanulmányt . 

A Grafológia. Azt a tudományt propagál ja az 
érdekes kis lap, hogy az emberi kézírásból lo-
gikus és tapasztalat i következtetéseket tehetünk 
az író jellemére és egyéb egyéni tulajdonsá-
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gaira. A tudományban sok újszerűség és ezzel 
együtt sok érdekesség is van. Sajnos , attól tar-
tunk, hogy az í rógép napról-napra növekedő 
általánosodásával mindjobban kiszorí t ja a kéz-
írást s így ez utóbbi elveszti egyéni jelentő-
ségét, ami aztán szinte lehetetlenné teszi, hogy 
egyéni tulajdonságok kifejezője lehessen. Egy-
szóval attól t a r tunk , hogy a grafológia nem 
fejlődésképes tudomány. 
Alföldi Népművelés. A májusi szám közli a 
tanítógyűlési meghívókat. Cikkeiben a tanító-
élet megfigyelésével és érdekességeivel, továbbá 
a népoktatás re formjával , az iskolánkívüli ne-
velés kérdésével, a tanyavilág kul túrá jával , a 
járásközi gyűlések eseményeivel foglalkozik s 
a névmagyarosí tás jelentőségét hangsúlyozza. 
Közli az egyesületi főt i tkárnak a közgyűlés elé 
terjesztett jelentését az egyesület életéről és 
a rövid közlemények rovatban a tanítótársada-
lom közérdekű eseményeinek hírei t . 

b) Német tanügyi lapokból. 

Az iskolakertről. 
J o s e f Leiter, bécsi tanító, a „Quelle" hasábjain 
hosszabb cikkben fej tegeti az iskolakert jelen-
tőségét. Cikkének első részében elpanaszolja, 
hogy ez az intézmény — bár egyike a legrégibb 
iskolai berendezéseknek — sokkal kisebb figye-
lemben részesül, min t amennyit megérdemelne. 
Különösen a nagyvárosokban ford í tanak kevés 
gondot iskolakertek berendezésére, aminek okai 
nem az ehhez való pedagógiai megértés, mint 
inkább a megfelelő területek h iányában kere-
sendő. Hangoz ta t j a a szerző, hogy még nem 
késő a nagyvárosokban sem ál talánosan meg-
valósítani az iskolakertek intézményét, csak ar-
ról kell gondoskodni, hogy — miu tán a belső 
városrészekben m á r nem áll megfelelő liely ren-
delkezésre — a városok környékén biztosítsa-
nak területeket az iskolakertek berendezésére. 

Az iskolakert tanító- ós nevelőértékét senki 
sem vonha t ja kétségbe. A természetrajz taní-
tásában nélkülözhetetlen segédeszköz, ezenkívül 
kiszélesíti a munkál ta tó taní tás területét és 
megélénkíti az egész iskolai t an í tás menetét. 
A ker t i munka egészségügyi előnye felbecsül-
hetetlen, de a gazdasági jelentősége is nagy, 
s az iskolakerti munkának, mint a hazai föld 
megmívelése egyik módjának minden tekintet-
ben számottevő az értéke. 

Az iskolakert berendezése előtt fölmerül az 
a kérdés, váj jon munkaker t legyen-e vagy taní-
tás ra szolgáló kert, vagy mindakettő egyszerre. 
A szerző határozot tan megállapít ja, hogy csu-
pán a ker t i foglalkoztatás és a kézügyesség fej-
lesztése nem lehet az iskolakert célja, hanem 
minden iskolakert elsősorban tanító-eszköz kell, 
hogy legyen. A tanulók testi m u n k á j a itt hát-
térbe szorul s a főcél a kertnek a természet-
rajzi oktatásban és a természetszeretetre való 
nevelésben és á l ta lában a nevelésben való ki-
használása. Hogy a munka és a tanulás kettős 
célja az iskolakertben mégis jól összeegyeztet-
hető, azt megmutat ta Fröbel első gyermekkert je , 

ahol középen foglal t helyet a gyermekek ker t i 
foglalkoztatására való terület ós e körül a nö-
vényismeretet szolgáló virágágyak. Ha a közép-
fokú iskolákban az iskolakert szolgálatában is 
áll a munkál ta tó tanításnak, a cél itt sem le-
het a termelés, hanem a fizikai munkának és 
a munka értékének a nevelés és tanítás szem-
pontjából való megvilágítása és megértetése. 

A falun egészen más az iskolakert jelentő-
sége, mint a városban. A fa lus i gyermeknek 
nem hiányzik a f r i ss levegő és a fizikai munka, 
hiszen a gazdaságban segít a szüleinek. Az is-
kolakerti munka tehát a falusi gyermeknek se 
nem ú j élmény, se nem szükséglet. Régebben 
a falusi taní tó egyúttal gazdasági oktatója is 
volt a falu i f j ú ságának ; ma már ezt a szerepet 
a gazdasági és földmíves-iskolák töltik be. 
A természetrajzi taní tás a fa lun úgyszólván 
magában a természetben történik, hiszen az is-
kola közvetlen közelében ott van a taní tás min-
den tárgya a maga valóságában. Mégis a fa lun 
sem nélkülözhető teljesen az iskolakert, mert 
vannak bizonyos i t t végezhető munkák, ame-
lyek a falusi lakosság érdekeit szolgálják. A fa-
lusi iskolakertben alkalom nyílik a gazdasági 
alapismeretek közlésére; a gyümölcsfa-kultúra, 
méhészkedés, t rágyázási módok, a gazdasági 
kártevők elleni védekezés megismertetésére, 
ritkább virágok, gyógynövények termesztésére 
stb. Így lesz a falusi iskolakert a munka és 
a tanulás otthona, s így nyer nagy nemzet-
gazdasági jelentőséget is. 

Az iskolakert nevelőértékéről szólva, kiemeli 
a szerző, hogy az iskolakertben tág tere nyíl ik 
a tanuló öntevékenységének. I t t fontos a munka 
módja és ta r ta lmassága is; ezt pedig nem le-
het csupán a testi ügyességgel és erővel fo-
kozni, hanem találékonyság, tervszerűség — te-
hát szellemi készség — is szükséges hozzá. 
A kerti munka nem áll csupán a kerti szerszá-
mokkal való ügyeskedésből, hanem egyúttal ú j 
fogások Meszeléséből, ú j ismeretek szerzéséből, 
valamennyi érzék sokoldalú foglalkoztatásából 
és a munkaközösségbe való beilleszkedésből is. 
Ez teszi az iskolai kertet pedagógiai értelemben 
vett igazi munkaterület té , a munkataní tás ki-
tűnő eszközévé. 

Az iskolakert nemcsak a természetrajztaní-
tásban, hanem a többi t an tá rgy taní tásában is 
munkalehetőséget és koncentrációra való alkal-
mat szolgáltat. Elsősorban persze a természet-
rajzi tanítás nyer általa élénkséget azzal, hogy 
a gyermekek közvetlenül ismerhetik meg a 
kerti növényeket, a kert hasznos és. kár tékony 
állatait, s megfigyelhetik azoknak életét, fejlő-
dését. Az iskolakert úgyszólván az egész isko-
lai évben a lka lmat ad a természetszemléletre. 
A természet ébredése, a virágzás idejének szín-
pompája és alakgazdagsága, a termésbeszökke-
nés, majd a hervadás és a téli álomba való me-
rülés mind egy-egy csodája a természet életé-
nek és egy sereg alkalom a megfigyelésre. 
A fizikai ismereteket az iskolakertben felállí-
tott egyszerűbb meteorológiai műszerek (hő-
mérő, légsúlymérő, esőmérő, napóra stb.) bő-
víthetik, de szolgálatában állhat az iskolakert 
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a nyelvtanításnak, a fogalomkörbővítésnek is. 
A virágok, levelek egyszerűbb ornamentikái 
ábrázolásokra mintákat szolgáltatnak a rajz-
tanításnál; a kert tervének elkészítése a mér-
tani készséget növeli és számtani gyakorlatokra 
is példákat nyújthat. Az énektanítás is egész-
séges, hangulatos keretet kap az iskolakertben 
s a mese, az elbeszélés is szebben hangzik eb-
ben a kedves környezetben. Végül szinte feles-
leges hangoztatni, hogy az iskolakertben fog-
lalkozó gyermekek testi erősödését és ügyese-
dését mily nagy mértékben viszi előre a kerti 
jiiunka, amely — ha helyesen vezetik — nem 
fáraszt, hanem felfrissíti a testet és lelket egy-
aránt. I 

Az iskolakert ily sok és sokféle pedagógiai 
előnye megköveteli, hogy az új iskolák létesí-
tésénél az iskola kertnek, mint elsőrendű szük-
ségletnek helyet biztosítsanak az iskolaépület 
mellett. A jövő városi iskoláinak nem felfelé 
kell terjeszkedniük, hanem széltében, minél na-
gyobb területre, ahol helyet talál minden be-
rendezés, ami gyermekeink egészséges testi és 
szellemi fejlődését biztosíthatja. 

Angol-amerikai tanügyi lapokból. 

Normál is gyermekek — idegbajos tanítók. 

P á l y á m kezdetén, sok évvel ezelőtt, olyan 
helyre kerültem, ahol a lakosság többsége el-
lene volt a himlőoltásnak. Amint az ilyen vidé-
keken elő szokott fordulni, egyszerre csak 
végigsöpörte az egész várost a himlőjárvány. 
A tanítótestület elhatározta, hogy rögtön be-
oltatja magát himlő ellen. Egyetlenegy tanító 
akadt, aki elleneszegült a határozatnak, utói is 
érte a végzet: egy reggel számos gyanús tü-
netről panaszkodott s bár én rábeszéltem, hogy 
ne menjen az osztályába, ő mégis folytatta az 
oktatást, de másnap már megállapította róla 
az orvos, hogy himlőbeteg. Azt hittem, hogy 
bűnhődése teljes lesz és belepusztul, ámde föl-
épült s még ma is tanít Ohio államban. 

Akkoriban, ifjonti felfogással, ez a tanító-
társam képviselte szememben mindazt a bűnt, 
amelyet hivatásunk gyakorlása közben elkövet-
hetünk. Akkor még nem ismertem nagyobb 
vétket a tanítói kötelességek ellen, mint ki-
tenni ártatlan gyermekeket a himlő, tüdőbaj, 
influenza veszedelmének. Újabban azonban rá-
jöttem, hogy mégsem a testi bajok a legfenye-
getőbbek a tanulóifjúságra nézve. Mert az 
olyan tanító, aminőt az imént vázoltam, sze-
rencsére nagyon ritka. Ellenben sokkal sűrűb-
ben találkozunk olyan társainkkal, akik növen-
dékeiknek az idegeit támadják meg és ezzel 
sokkalta nagyobb kárt okoznak azok egyéni-
ségének, mint valamilyen testi betegség át-
plántál ásával. Az ilyen tanítókkal szemben a 
növendékek teljesen védtelenek, az ily veszély 
ellenében nincsen mentesség, nincs immunitás. 

Nem szükséges bővebben megokolnom, hogy 
a tanulóifjúságnak joga van az iskolában a 
normális, egészséges, érzelmileg kiegyensúlyo-

zott légkörhöz. Joga van rá, hogy rokonszen-
vet, megértést várjon el tanítóitól. Ezt a meg-
értést pedig nem érheti el azoktól az idegileg 
megrokkant vezetőitől, akiknek személyiségét 
forrongó, lázadozó elemeknek káotikus tömege 
tölti ki, akik minden rokonérzésüket és szánal-
mukat önnönmaguknak foglalják le. 

A tanítók kiszemelésénél és képzésénél, mű-
ködésüknek elbírálásánál sok mindenre figyel-
met fordítunk, de érzelmi és kedélyállapotuk 
kiegyensúlyozottságát egyáltalában nem vizs-
gáljuk; gyakran és megértéssel hallgatjuk 
egyes tanítók panaszát, hogy növendékeikkel 
való bajlódásuk idegeikre megy, de megfeled-
kezünk arról, hogy ezernyi tanító viszont ta-
nítványainak idegeit támadja meg. 

llgyan mivel is tesszük idegessé növendé-
keinket? Itt kerülni fogom az elmekórtani 
meghatározásokat és pusztán azokkal a jelen-
ségekkel foglalkozom, amelyeknek veszedelmes 
voltát leggyakrabban észre sem veszik, sőt 
amelyekről általánosságban az a vélekedés, 
hogy velejárói a tanítói foglalkozásnak. 

A legelső s a legfontosabb módja annak, hogy 
tanítványainkat idegessé tegyük, ha mi ma-
gunk vagyunk idegbajosok. Számos tanító nem 
eléggé magabízó: úgy érzi, hogy alsóbbrendű. 
Ez az alsóbbrendűség lehet testi, értelmi vagy 
személyi, amely utóbbi a leggyakoribb. Az 
ilyen egyén úgy érzi, hogy nem gyakorol ked-
vező benyomást másokra. Éppen azért nagyon 
fölényesen bánik növendékeivel, megfélemlíti 
osztályát. Már pedig a szellemi megfélemlítés 
sokkalta veszedelmesebb a testinél. 

Az introvertív (befelé tekintő, csak önmagá-
val foglalkozó) tanító sajátmagát tekinti a vi-
lág legérdekesebb teremtményének. Elmerülve 
a maga álomvilágába, édeskevés figyelmet 
szentel osztálya és növendékei problémáinak. 
Nincs benne kellő tárgyilagosság és megértés, 
liogy tanítványainak nem kívánatos magatar-
tását és szokásait jóra változtassa, sőt inkább 
éppen azokat a tulajdonságaikat igyekszik ki-
gyomlálni, amelyek pedig megbecsülést érde-
melnek, mint a kezdeményezés, függetlenség-
érzet, bírálóhajlam, viszont istápolja az egész-
ségtelen szokásokat, a félénkségét, hiszékeny-
séget, a szolgai engedelmességet, függőséget és 
a testi nyugalmat. 

Sokkal gyakoribb, semmint gondolnók, a ta-
nítóságnál a hipochondria, a képzelődés, a be-
tegségtől való aggodalom. Olyik tanítónak túl-
sók ideje jut rá, hogy a maga fejfájásával, 
emésztési zavaraival, idegességével és főként: 
fáradtságával foglalkozzék. Őszintén megval-
lom, mindig gyanakvással fogadom ezeket a 
panaszokat a kimerültségről. Alapos pszicho-
lógiai vizsgálatok amellett szólnak, hogy a 
szellemi kimerültség a mesék országába való. 
Hosszantartó szellemi munka esetén igenis ro-
hamosan lankad a figyelem, az érdeklődés, 
ámde magának a munkának hatékonysága alig 
valamelyest csökken. Kivált az olyan tanító-
val szemben vagyok bizalmatlan, aki június-
ban panaszkodik a januári túlterheltsége miatt. 
IIa aztán az ily tanítót meghagyjuk abban a 
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hitében, hogy agyondolgozta magát és ideg-
rendszere teljesen kimerült , csakhamar vér-
tanúvá degenerálódik és növendékei előtt, akik 
pedig egy morzsányi megértést várnak tőle, a 
maga fásul tságát t á r j a fel. 

Ennél is veszedelmesebb az ingerlékeny, iz-
gága tanító, aki állandóan érzelmi és kedély-
hullámzásoknak teszi ki növendékeit. A nyu-
godt tárgyilagosságot és végtelen tapintatot 
igénylő fegyelmi ügyek nála temperamentumos 
kirobbanásokkal nyernek elintézést. A tanulás-
ban mutatkozó komoly fennakadásokat szemre-
hányások zivatarával, vagy pedig maró g ú n j -
nyal oldja meg. Mondanom sem kell, hogy az 
ily viharos légkör sem az egészséges értelmi 
fejlődésre, sem az eredményes tanulásra nem 
alkalmas. 

Ugyancsak ár ta lmas az iskolásgyermekekre 
az aggodalmaskodó tanító, akit kétségbeejtenek 
a maga tanítói kötelességei, fegyelmi problé-
mái, házi és családi ügyei. Az aggodalmasko-
dás értelmetlen és hatás ta lan módja a valósá-
gok megtárgyalásának: egyik neme a félelem-
nek. Az ilyen taní tónál gondosan meg kell 
vizsgálni az aggodalomnak, a félelemnek, az 
iszonyatnak az igazi okát, mert a félelem külö-
nösen ragályos. A gyermeknek pedig születé-
sétől megvan a joga a bizalomra és a bizton-
ságra, ami félős környezetben nem virágoz-
hatik. 

A vázolt tulajdonságokon kívül némely taní-
tók még olyanokkal is bírnak, amelyek nem 
mondhatók önmagukban neurotikusoknak, de 
viszont alkalmasak rá, hogy a tanulók idegeit 
t ámadják meg. Csak néhány kiváltképen ko-
moly és sűrűn előforduló ily tulajdonságot em-
lítek meg. Megannyinak az az alapja, hogy a 
tanító nem tud ja kellően megbecsülni és érté-
kelni növendékeinek egyéniségét. Az ilyen ta-
nító folytonosan elnyomja osztályának tagjai t , 
a függetlenséget fegyelmezetlenségnek minő-
síti, a tevékenységre való felbátorí tást meg-
félemlítéssel és gúnnyal helyettesíti. Ez az ár-
talmas magatar tás vagy az alsóbbrendűség ér-
zetéből, vagy pedig pusztán hanyagságból szár-
mazhatik a tanítónál, de mindenkép az alsóbb-
rendűség érzetének kifejlődéséhez vezet a nö-
vendéknél. 

Bámulatos, mily sok tanító akad, aki a köte-
lező lélektani órák hallgatása után sincs 
tisztában a sugalmazás rendkívüli hatalmával. 
Pedig a gyermekekre végtelen nagy hatással 
van a sugalmazás. Mármost gondoljuk csak 
meg, mekkora rosszindulatú sugalmazásnak 
van kitéve a gyermek az oly osztályban, ahol 
záporszerűen hull ez e f f a j t a ki fakadás: „Ma-
riska, maga a legidegesebb gyermek, akit 
valaha láttam!", „Jancsi, te mindig csak azon 
vagy, hogy felbosszants!", „Sohase fogod te 
megérteni ezt a számtani feladatot, mert nem 

'fordítsz rá elég figyelmet", „Erzsi, neked oly 
gyalázatos rossz természeted van, hogy keresni 
kellene a pá r j á t " stb. A gyermekek aztán köte-
lességszerűen a r r a törekszenek, hogy megfelel-
jenek a vett sugalmazásnak. 

Idetartozik a szeszélyes, k imagyarázhatat lan 

tanító is, aki napról-napra másnak mutatkozik 
osztálya előtt. Képzeljük csak el, miféle zakla-
tott élet folynék e földön, ha a természetes 
környezetünk annyira változékony lenne, mint 
aminő a tá rsas környezet az ilyen osztályban. 
A nyugodt vidámság s a csöndes humor he-
lyett a tanító a szélkakas csapongásait m u t a t j a 
be. Jó idegzetű gyermekek ugyan sértetlenül 
kerülhetnek ki az ilyen hatás alól is, de annyi 
kétségtelen, hogy nem merí thetnek belőle buz-
dítást a tanulásra . 

Irne egynéhány példája, miként tesznek kár t 
idegbajos taní tók normális taní tványaikban. 
Mit lehet ez ellen tenni? A legelső lépés a he-
lyes bajmegállapí tás . Mindenik tanítónak köte-
lessége megállapíttatni, van-e neurotikus tu la j -
donsága. Evégből hozzáértő idegorvoshoz kell 
fordulnia és ennek tanácsait csakúgy követnie, 
akár a belorvosóit vagy a tüdőspecialistáéit. 

A szellem egészségére nézve nagyjelentőségű 
valamely erős kiegészítő érdeklődésnek a ki-
fejlesztése. Mindenkiben kell lennie valaminő 
érdeklődésnek, amely az élete céljául, minden-
napi munkálkodása értelméül, egyénisége szét-
ágazó szárnyainak egyesítőjéül szolgál. Ter-
mészetes, hogy ugyanaz az érdek nem lehet 
hatásos mindenkire. Hadd soroljak fel itt egy-
néhányat, amely helyreáll í totta egyik-másik 
taní tó társamnak szellemi épségét. A legelső a 
vallásosság. Dr. John R. Oliver, a híres elme-
orvos, arra a megállapí tásra jutott , hogy bete-
gei közt alig akadt, akinek kielégítő hitélete 
lett volna. A másik a jótékonyság, az ember-
szeretet gyakorlása. Az emberiség nagy jótevői 
közül sokan szenvedtek idegzavaroktól, ame-
lyek aztán humanitár ius célú ténykedéseik 
közben megenyhültek, kiegyenlítődtek. A har-
madik kiegészítő érdeklődés a tudomány mű-
velése. Ezernyi tudós ta lá l ta meg boldogságát 
és lelki épségét kutatásai közben. Aki taní tó 
: zereti a maga hivatását, erőt meríthet belőte 
ahhoz, hogy megóvja személyiségét az össze-
húzódástól a valóság szikláin. W. H. Burnham 
„The normal mind" (A normális elme) című 
művében há rom föltételét jelöli meg az egész-
séges szellemnek: feladat, munkaterv és sza-
badság. A taní tónak adva van a feladata, rész-
ben a tanterv s az utasítás, részben pedig a 
tanító maga meghatározza a munkatervet és a 
szabadság sem hiányzik a munkaterv megvaló-
sításában. 

A tanítóságnak javára van, ha valaminő ár-
tatlan szenvedélynek, vesszőparipának hódol. 
Paradoxonnak látszik, de mégis igaz a mon-
dás, hogy a legtöbbünknek kevés a dolga és 
hogy ehhez mérten túlsók időt fordít a mun-
kájára . H a megerősítenők testünket és felüdít-
nők elménket testgyakorlással, kertészkedéssel, 
művészettel, irodalommal, haszontalan, de ér-
dekes t á rgyak gyűjtésével, vagy egyéb, az ok-
tatással összefüggésben nem álló tevékenység-
gel, akkor megmaradó időnket okosabban hasz-
nálnék fel s nevelőfeladatainkat is inkább 
értelmünk, mint érzelmeink útmutatása szerint 
olclanók meg. 

Végül legyen szabad a figyelmet egy csak-
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nem feledésbe merül t művészetre: a humor 
művészetére felhívnom. A nevelés nagyon ko-
moly dolog, de maguknak a nevelőknek még-
sem kell mindig oly komolyaknak lenniök, 
mint aminők. Számos fennakadást , zavart egy-
esapásra széjjeloszlathat a szívből fakadó ka-
caj . Minden hétre legyen egy-egy tréfánk. Ez 
eleinte csak kötelességszámba fog menni, de 
késől)b, meglepetésünkre, örömünkre válik. 
Tegyünk úgy, amint egy bölcs gondolkozó 
mondta: a h ivatásunkat vegyük komolyan, de 
minmagunkat csak könnyelműen, frivolam 
Education (Boston), 1934 márciusi szám. 

Dr. Paul 3. Fay, 
a lélektan professzora 
a Depauwsegyetemen. 

TUDOMÁNY, IRODALOM» MŰVÉSZET 

Magyarosan. (1934. évf. 3—4. sz.) 
A Magyarosan nyelvművelő folyóiratnak 

márciusi és ápri l is i kettős száma a szokottnál 
nagyobb terjedelemben jelent meg. Az első cik-
ket Zsirai Miklós szerkesztő í r t a : A magyar 
nyelv a vádlottak padján címen. A Magyar 
Orvosi Könyvkiadó Társulatnak a mult év 
nyarán tartot t közgyűlésén szokatlan vádak 
hangzottak el legféltettebb nemzeti kincsünk, 
nyelvünk ellen. Hibá jáu l rót ták fel, hogy a 
szükséges ú j kifejezéseket nem sajá t „gyökér-
kincsünk"-ből képezzük, hanem rút , idegen sza-
vakat veszünk át. Majd végzetes hibáiról, pri-
mitív hiányairól szól a panasz s az a vélemény 
nyi lvánul meg, hogy nyelvünk rendkívül ne-
héz, pontatlan és csiszolatlan. A további vádak 
felesleges szabálytalanságokról, igeragozásunk 
pontatlanságáról hangzottak el, s végül a név-
ragozás következetlenségeit hány torga t j ák fel. 
Még hosszú szavaink is súlyos megrovásban 
részesülnek. Nem hisszük, hogy ezekkel a vá-
dakkal sokan egyetértenek. Vörösmarty Mi-
hály, Petőfi Sándor, Arany János, Jókai Mór, 
Móra Ferenc s a kiváló magyar írók hosszú 
sora mindenesetre mást bizonyít a magya r 
nyelv életerejéről. Zsirai Miklós tanulságos 
í rásában a tudományos érvek meggyőző erejé-
vel igazolja, hogy nyelvünk a nyugatiakhoz 
viszonyítva is megál l ja a helyét. Aki a vádak-
ban foglaltakhoz hasonló áll í tásokat kockáztat, 
úgy cselekszik, min tha azt akarná bizonyítani, 
hogy ,,a hal nem tud úszni, a fülemile rosszul 
énekel, a tölgyfa tökéletlenebb teremtménye az 
Istennek, mint a pálma". 

A kisebb közlemények közül az egyik rá-
muta t arra, hogy keriilnivaló idegenszerűség 
az újságoknak ez a fogalmazása: jelen vol tak 
a kormány tagja i feleségeikkel. Hiszen a kor-
mány mindegyik tag jának csak egy felesége 
van. Helyes használatként a cikkíró ezt a j án l j a : 
jelen voltak a kormány tagja i feleségestül. Az 
Üzenetek rovatában olvassuk, hogy zolnai Zol-
nay Ödön földmívelésiigyi miniszteri tanácsos 
nyelvhelyességi szójegyzéket adott ki. Szerző-
jénél lehet 30 fillérért megrendelni. 

Űj egyházi karénekeskönyv. „Harmónia Sacra" 
címen most hagyja el a saj tót a régen vár t ú j 
magyar egyházi karénekeskönyv, közel 300 
(harmóniumon v a r y orgonán is játszható) 
énekkari művel. Középiskolák, tanítóképzők, 
zárdák és általában egyházi énekkel foglalkozó 
testületek régóta nélkülöznek olyan gyűjte-
ményt, mely az egyházi énekgyakorlat kívá-
nalmainak korszerű módon felelne meg. De 
nemcsak énekkarok veszik majd hasznát a 
„Harmónia Sacra" gazdag anyagának, hanem 
az ország egész kántorsága, az éneket tanító 
hitoktatói kar és a nagyközönség is, amely a 
régi és ú jabb magyar egyházi zene szépségei-
ben a templomon kívül is gyönyörködni óhajt. 
Ugyanis a kar i letétek világos, nyugodt össz-
hangja ikka l kiválóan alkalmasak harmónium-, 
illetve orgonajá tékra is. A 448 oldalas, metszett 
kótákkal, művészi fametszetekkel (Molnár C. 
Pál művei) gyönyörűen kiállított, zsebalakú 
kézikönyv tar talmának jellemzésére álljon itt 
egy-két ada t : 22 miseének, 46 oltáriszentség! és 
Jézus-ének, 53 Mária-ének, 110 ének az egyházi 
év minden alkalmára és a szentek ünnepeire, 
17 gyászmiseének stb. van a magyar szövegű 
részben. Ezt kiegészíti 4 teljesen latin mise és 
Requiem, Ecce Sacerdos és még mintegy 35 
la t in-magyar szövegű motetta'. Betetőzi az ed-
dig min ta nélkül álló gyűj temény értékét 32 
oldalnyi gregorián-ének a l i turgia leggyako-
ribb, legszebb és legkönnyebb dallamaiból. De 
nemcsak a művek mennyisége meglepően nagy, 
hanem művészi minősége is, eddig meg nem 
közelített s tandard-művé ava t ja a „Harmónia 
Sacrá"-t. Az ízléses és mégis egész könnyű 
énekfeldolgozásokat ugyanis a teljes egyházi 
zeneszerző gárdája bocsátotta Bárdos La jos és 
Kertész Gyula szerkesztők rendelkezésére. B. 
Büchner Antal, Demény Dezső, Halmos László, 
Harmat Art.ur, dr. Koudela Géza, k. Pikéthy 
Tibor, Szendrei Imre, Szögi Endre és Vadas 
Gábor mellett a fiatal tehetségek egész r a j a ad 
gondosan megválogatott és a hazai szerény vi-
szonyoknak könnyűségben is megfelelő éne-
kelnivalót az ú j magya r énekesrendnek. Az 
imarészt dr. Rajeczky Ben jamin ciszterci-rendi 
tanár szerkesztette, fölhasználva az egyház leg-
szebb l i turgikus imáit és Pázmány Péter ere-
deti szövegeit is. A könyv a Magyar Kórus ki-
adásában jelenik meg (Budapest, I., F e r r y Osz-
kár-utca 55.). Ara 4 pengő körül lesz. 

Dr. Esztegár Lajos: Gyakorlati szociálpolitika. Pécs 
sz. kir. város szociálpolitikai beszámolója. Pécs, 1933. 
Kultúra-nyomda. 193 lap. 

A szerző Pécs város tanácsnoka és a népjóléti ügy-
osztály vezetője, beszámol arról a munkáról, amelyet 
a város a munkanélküliség leküzdése és az Ínségesek 
segélyezése terén, főleg 1929—1933. években kifejlett. 
Nincs terünk arra, hogy a tanulságos könyvet részle-
teiben is ismertessük, mégis kitérünk az olvasóinkat 
leginkább érdeklő óvodás és iskolás gyermekek gon-
dozásának kérdésére. A meglévő óvodákon kívül a 
város napközi otthonokat szervezett, ahol a gyer-
mekek nemcsak felügyeletben és nevelésben részesül-
tek, de étkeztetésükről is gondoskodtak. Az étkezte-
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tési akció az óvodákban és elemi iskolákban is meg 
volt szervezve, délelőtt tejtízórait kaptak, amelyéit 
a tehetősebbek fizettek, a munkanélküliek és Ínsé-
gesek gyermekei ehhez ingyen jutottak, illetve munka-
képes hozzátartozóik a városi munkal'oglalkoztatás 
keretében dolgozták le csekély ellenértékét. Ugyan-
így folyt le az ebédeltetési akció is. A gyermekek 
szociális érzékének fejlesztésére nagyon alkalmas az 
:i mozgalom, amelyben a tehetősebb gyermekek ön-
ként egy ismeretlen iskolatársnak, egy „szegény 
testvérnek" támogatását vállalták. Az arra rászoruló-
kat fel is ruházták, de itt is érvényesült az az elv, 
hogy a munkaképes szülők munkát végeztek a se-
gély mérvéig. A gyermekvédelem érdekében a város 
Fonyódon ' szünidei nyaraltató-telepet létesített, ol-
csón és egyszerűen, de a célnak megfelelően átalakí-
tott és berendezett épületben, ahol 3—3 hétig fel-
váltva 80—80 iskolásfiú és -leány pihent és erősödött. 
Mindezekben a tanítóság önzetlenül és fáradhatat-
lanul dolgozott, amiről a szerző is nagy elismerés-
sel szól: „Értékben ki nem fejezhető munkát vállalt 
az elemi iskolák lariszemélyzete a gyermekek étkez-
tetése és felruházása körüli munkák vállalásában." 
Úgy véljük, nem felesleges erre a munkára, erre a 
kérdésre felhívnunk a magyar tanítóság figyelmét, 
amely együtt él, dolgozik és szenved a magyar nép-
pel. hogy lássa, mennyire fontos, mint mindenben, 
úgy a segítésben is a tervszerűség, a rendszer és 
egyöntetűség. 

Nyári Iskola. (Nyári taneszköz az elemi iskola 1— 
IV. o. számára. Ára füzetenként <>() f. Kapható min-
den könyvkereskedésben, továbbá a Nyári Iskola 
szerkesztőbizottságánál: Budapest, IX, Mester-u. 39; 
postatakarékpénztári csekkszámla száma: 53.7778; és 
a főbizományosnál, Franklin-Társulat, Budapest, IV, 
Egyetem-u. 4. sz.) 

Most, a tanév bezárásához közel, elemi iskolai 
munkatársaink ügyeiméi ismét felhívjuk arra a szó-
rakoztatva foglalkoztató Nyári Iskola c. könyvsoro-
zatra, mclv két év előtt jelent meg, s mely bár úl-
törő volt a magyar pedagógiai szakirodalomban, 
mégis, a pedagógusok, szülök és gyerekek osztatlan 
elismerését érdemelte meg. 

A Nyári iskola megoldja a szülőknek és nevelők-
nek azt a régi problémáját: hogyan foglalkoztassuk 
gyermekeinket a nyári szünetben úgy, hogy a gyer-
mek pihenését, testi fejlődését se gátoljuk, mégis al-
kalmat adjunk neki az évközben tanultak átismétlé-
sére; s ezzel a könnyű, de rendszeres nyári, szellemi 
tréninggel elérjük azt, hogy a gyermek az új tanév 
elején minden nehézség nélkül folytathassa iskolai 
munkáját. A nyári foglalkoztatás gondolatát a ma-
gyar pedagógiai szakirodalomban dr. Neményi Imre 
már 1888-ban felvetette, később foglalkozott vele 
dr. Imre Sándor, majd a háromhónapos vakációval 
kapcsolatban dr. Kornis Gyula és úgyszólván minden 
elmélyedő pedagógusunk. De fontos kérdése ez a kül-
földi népnevelőknek és szülőknek is. Például az olasz 
halillák nyári táborozását rendszeres szellemi mun-
kával kötik össze; a francia tanuló a tanév utolsó 
napjain minden tárgyból feladatsorozatot kap a nyári 
szünidőre, s nyári munkájáról az új tanév első nap-
jaiban be kell számolnia stb. 

A nyári foglalkoztatás hosszú idő óta vajúdó pro-
blémáját kitűnően megoldotta a Nyári Iskola szer-

Nemzeti Gyermekhét. ,,Leültem a kapu elé és ott 
pityeregtem..." Részlet Jászai Mari életéből. 

Haranghy Jenő rajza. 

kesztőbizottsága, a budapesti szeminárium gyakorló-
elemi iskolája négy kiváló tanítójának közreműködé-
sével. 

Ha a képekkel gazdagon díszített, csinos kiállítású 
füzeteket gondosan végignézzük, örömmel állapítjuk 
meg, hogy a füzetekben levő feladatok rendkívül sok-
oldalúan foglalkoztatják a tanulót, mert írásra, raj-
zolásra, számolásra, fogalmazásra s az évközben szer-
zett ismeretei felújítására késztetik. A felvett anyag 
mennyisége — bár egy-egy iskolai év teljes anyagát 
összefoglalja — mégis mérsékelt. A szerzők egy-egy 
osztály anyagát nyolc hétre (a nagy szünidő július 
és augusztus havára) osztották be, hetenként hat 
munkanappal. Összesen 48 feladatot adnak a nép-
iskola I—IV. évfolyamának egy-egy osztályából. A fel-
adatok alaki és tartalmi szempontból, olyanok, hogy 
azok elvégzését nem munkának, hanem kellemes szó-
rakozásnak tekinti a gyermek. Ilyen játékos foglal-
kozás után a nagy szünidőben is vágyódik, mert hi-
szen azt az iskolában is megszokta. A feladatok új 
anyagot nem nyújtanak, csupán begyakorolják és el-
mélyítik, amit a gyermek tanév közben az egyes osz-
tályokban tanult. Módszeres szempontból is megütik 
a mértéket, mert a gyermek szemléleti, tapasztalati 
és érdeklődési köréből vannak véve; az új tanterv 
anyagának és szellemének megfelelően nem mecha-
nizálnak, nem kész eredményeket adnak, hanem ön-
tevékenységre, kísérletezésre, megfigyelésre késztetik 
a gyermeket. A munkára és kötelességteljesítésre-neve-
lésnek is kitűnő eszközei ezek a füzetek, meri fel-
ébresztik és kielégítik a gyermek munkavágyát, napló-
szerű beosztásukkal hozzászoktatják ahhoz, hogy a 
játék és szórakozás mellett még a nagy szünidőben 
is mindennap legalább félóráig, évközben szerzett is-
mereteivel foglalkozzék. Nagy előnye a Nyári Iskolá-
nak, hogy nemcsak feladatsorozatot ad, hanem helyet 
is a feladatok megoldására, tehát a „Nyári Iskola" 
tankönyv és irka egyszersmind. 

Az 1931—32. tanév utolsó perceiben megjelent az 
elemi iskola I—IV. osztálya számára szerkesztett 
Nyári Iskola című könyvsorozat — átlátva annak 
nagy nevelői értékét — a kultuszminisztérium 59.511/ 
1932—VIII. A. számú rendeletével nyári taneszközül 
engedélyezte; 52.298/1934. VI. számú rendelete pedig 
a várható nagyobb nevelési eredmény érdekében 
ajánlatosnak tartja, ha „a tanév befejeztével a növen-
dékek némi irányítást és buzdítást kapnának tanítóik-
tól a Nyári Iskolában fölsorolt munkálatok elvégzé-



172 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 67. eVFi. 

sére", továbbá azt is ajánlja, hogy a tanéveleji szo-
kásos ismétlésekhez a kidolgozott feladatokat tartal-
mazó füzeteket szedjék be az osztályvezető tanítók s 
azok alapján ismételjék át az elmúlt évi anyagot. 
A nyári munka tüzetes átvevése együttjár azzal a 
másik előnnyel is, hogy tájékoztatja a tanítót a veze-
tése alá került gyermeksereg szorgalmáról, tudásáról, 
rendszeretetéről, s szellemi fejlettségéről stb. Nagyon 
megkönnyíti az osztályvezető egész évi munkáját, ha 
már a tanév elején általános mérleget kap osztályá-
nak általános színvonaláról. 

A Nyári Iskolát már az első két nyáron sok iskola 
bevezette, a pedagógiai lapok is — mint a gyermek 
neveléséhez feltétlenül szükséges tényezőt — örömmel 
üdvözölték. Az átvizsgált füzetekből látjuk, hogy azok 
a gyermekek, akik megismerték és h-asználták, meg-
szerették és szívesen foglalkoztak vele. Kívánatos, 
hogy minél előbb minden elemi iskola megismerked-
jék a Nyári Iskolával, hogy az elkövetkező szünidőre 
már minden gyermek magával vihesse hasznos és 
szórakoztató útravalóul. 

B. Molnár Mária: „Csillagország." Mesék — ver-
sek. „Ötven piros inadár." D. Róna Emy rajzai-
val. (Dante kiadása, Budapest.) 

Két szívet és szemet gyönyörködtető mesés-
könyvvel lepte meg Molnár Már ia a kis magya-
rok tekintélyes olvasótáborát. Tanulságos, szó-
rakoztatva tanító mesék és versikék sorakoznak 
egymásután a két könyv lapjain. Megtalálják 
ezekben a mesékben a gyermekek mindazt, ami 
a gyermeki fantáziát , kíváncsiságot ősidők óta 
foglalkoztatja; Sorban elevenedik meg csodál-
kozó szemeik előtt az elvarázsolt királyfiak és 
királykisasszonyok változatos története, a ret-
tenetes hétfe jű sárkány, a törpék birodalma, a 
csillagország, a százesztendős fülesbagolyból ú j 
életre kelt tündérlegény, a táltostehén, az egér-
iskola, a magától szaladó csizma, a garabonciás 
diák, a bűvöstorony, a vi lágjáró kiskakas, az el-
átkozott vár és még sok-sok mesealak és mese-
téma. 

A „Csillagország"-ot Molnár Mária a mese-
király, Benedek Elek emlékének szenteli, aki-
nek varázsos neve sok százezer gyermek szívét 
gyűj tö t te maga köré. De elment Benedek Elek 
is a határ ta lan ha tá rok harangvirágszínű mesz-
szeségébe, a mennyországba. „Odahaza pedig — 
mint a szerző m o n d j a — a kisbaconi kúria el-
árvul t szobáin, a hallgató fenyőkön, a mélázó 
jegenyéken t rag ikus finom múlandóság álmo-
dik azóta. Kint a temetőben f ű sem rezdül, szél 
sem lebben, alig dobbanó szívvel hal lgat ja az 
élet, hogy a Mesekirály valahol fenn az égben 
mesél az angyaloknak. Csak az á rvánmarad t 
unokák sírása úszik egyre, mint kibontott szőke 
leányhaj Kisbacon felé és liull-hull a s írra , 
a r r a a becsukódott kapura, amelyen keresztül 
nagyapó, a Mesekirály elment meseországba." 

A debreceni református kollégium. I r t a : Nagy 
Sándor dr., a kollégium gimnáziumi hit tanára. 
I. kötet. 31 képpel és 5 grafikonnal. Szerző ki 
adása. Hajduhadház, 1933. 424 lap. 

Tartalom és terjedelem dolgában egyaránt ha-
talmas munka, amely a szerzővel szemben mái-
első tekintetre tiszteletet és elismerést vált ki. 
ami olvasás közben csak fokozódik. 

Erről a híres intézetről, amely hazai közokta-
tásügyünk történetében kiváló helyet foglal el, 
már eddig is nem egy monográf ia jelent meg. 
Ámde ezek külön-külön nem nyúj tanak egyete-
mes betekintést e nagyszerű mult világába, ami-
vel szemben szerzőnknek éppen az volt a célja, 
hogy a kollégium életének képét egyetemleges 
méreteiben mutassa be. Evégből nem érte be az-
zal, hogy az eddig nyomtatásban megjelent fő-
forrásokat felhasználja, hanem visszament az 
eredeti kútfőkhöz: tüzetesen áttanulmányozta a 
kollégium, a város, az egyházkerület és a debre-
ceni presbitérium jegyzőkönyveit, úgyszintén a 
más református iskolák történetére vonatkozó 
műveket. Szakított a kultúrkorszakokra vonal 
kozó felosztás általánns rendszerével is és ehe-
lyett a folytatólagos történeti tárgyalásra ked-
vezőbb felosztást követte: az első kötetben az 
egységes szervezet korszakát tárgyal ja (1549— 
1849), amelyet a második kötetben a tagozatokra 
bomlás korszaka (1849-től napjainkig) fog kö-
vetni. 

A munkának tartalmát és felosztását a követ-
kező 11 fejezet szemlélteti: Debrecen iskolája a 
reformáció korában. Külső kormányzó szervezet 
kialakulása. Belső szervezet. A tanítás szervei. 
Tantervi fejlődés. A taní tás módszere. Tantár-
gyak és tankönyvek. I f j ú ság i egyesületek. A kol-
légium alapítványai. A kollégium partikulái. 
A kollégium épületeinek története. Befejezésül": 
Függelék, Név- és tárgymutató. 

Ezek a fejezetek telve érdekesnél érdekesebb 
kultúrtörténeti részletekkel a régi magyar diá-
kok és tanárok életéből; az akkoriban uralkodó 
latinság már az elnevezések és címzések sokasá-
gában is megnyilvánul, anélkül, hogy az eredeti 
magyar vonatkozásokat, kezdeményezéseket, in-
tézményeket elnyomná. Az alapos tudományos 
tárgyalást nem kevesebb, mint 954 jegyzet iga-
zolja a lapok alján. Térbeli korlátok miatt rövi-
den csak a következő címszavakra utalunk, ame-
lyek az érdeklődő olvasót a betekintésre buzdít-
hat ják: Angol, francia, német és olasz nyelv 
(261., 205. stb., 196. stb., 261.). Career (86. stb.). 
Diáktűzoltóság (273.). Erőmíves társaság (275.). 
Érdemjegyek (210.). Globális módszer (216.). Ide-
gen hatások (157.). Köztanítók (113. stb.). Meg-
korbácsnlás, vesszőzés (83—86.). Olvasó egyesület 
(249.). Önképezde (250.). Rézmetsző diákok (267. 
stb.). Szünidők (208.), stb., stb. Csokonai perének 
részletes tárgyalása (88—112.) és egyik ismeret-
len levelének bemutatása képmásban. 

Mindent összefoglalva, készséggel megállapít-
hatjuk, hogy a szerző derék munkát végzett, 
amely nagyon rászolgált a legszélesebb körök 
méltánylására és hathatós támogatására. Ezzel 
a munkájával a szerző nemcsak a kollégiumnak, 
hanem önmagának is tartós emléket állított. 
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K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Else Croner: Eduard Sprauger, Persönlich-
keit und Werk (Spranger Ede, személyisége és 
műve). Berlin, Reuther és Reichard, 1933, 70 
lap. Ára 2 márka. 

Spranger a pedagógus és pszichológus ma 
világviszonylatban is az első sorban az elsők 
között foglal helyett . Neve fogalommá lett ; 
műveivel foglalkozni, azokat megérteni, tanítá-
sait a gyakorla tba á tvinni minden vérbeli pe-
dagógusnak érdeke és egyben kötelessége. 
Életrajzából csak két jellemző adatot emelünk 
ki: a ty jának játékkereskedése volt, fia pá-
lyá ja kezdetén magánintézetben működött és 
még most is szívesen emlékezik vissza azokra 
az időkre. 

A Néptanítók L a p j a már évek előtt hosszabb 
tanulmányban mél ta t ta Sprangernek egyete-
mes pedagógiai jelentőségét és örömmel álla-
p í tha t juk meg, hogy tanításai nálunk is ter-
mékeny t a l a j r a ta lál tak és lényegesen hozzá-
járul tak az i f j úko r lélektanának megismerésé-
hez és a totali tás elvének a nevelésben való 
érvényesítéséhez. Sprangernek egyik kiváló 
magyar taní tványa, Prohászka Lajos, szerint 
Spranger megalapítója az úgynevezett szellem-
tudományi vagy megértő pszichológiának, ame-
lyet joggal Spranger-pszichológiának nevezhet-
nénk. Szerinte a lelki jelenségeket nem izo-
lálva, hanem értékvonatkozásukban, értelmük-
ben, jelentésükben, vagyis s t ruk túrá jukban kell 
vizsgálni. A pedagógia min t tudomány a kul-
túrfilozófiánk egyik, mégpedig önálló fejezete. 
A pedagógia a legszélesebben értelmezett mű-
velődéselmélet, amelynek felépítésében hármas 
szempont érvényesül: egy normatív, egy pszi-
chológiai és egy szociológiai. A nevelés fel-
adata, hogy az objektív értékalakzatokat, 
vagyis a történetileg megvalósult ku l túra tar-
talmait ismét az életbe vezesse vissza. Spran-
ger ezideig csak a művelődési eszmény elméle-
tét dolgozta ki részletesebben, az egyéniség, a 
totalitás és az egyetemesség elvei alapján. 

Az előttünk fekvő könyvnek szerzője szeren-
csés ötletet szerencsés módon valósított meg: 
mély beleérzéssel és megértéssel vonul ta t ja fel 
rendre a tudósnak úttörő munkáit , kellő ma-
gyarázat ta l t á r j a elénk eredeti idézetekkel sű-
rűn tarkí to t t előadásban azok vezető gondola-
tait, úgyszintén egymásközti kapcsolatukat, mi-
közben ügyesen alkalmazza a r i t k í t o t t sze-
dést a vezető eszmék és tételek kiemelésére. Jó 
értelemben vett kresztomatia ez, amelynek 
figyelmes olvasása könnyű szerrel tájékoztat 
hősének egész munkásságáról . Egész élete, í r j a 
a szerző, munka és kötelességteljesítés; műveit, 
amelyek személyiségének tükre, a lényegnek 
intuit ív meglátása, az alakí tás és a nyelv jel-
lemzik; művésze az előadásnak és a problémá-
kat szarvuknál fogja meg (Der Punkt, wo das 
Problem lebendig wird). Kategorikus imperatí-
vusza ebben a követelésben csúcsosodik ki: 
,Légy, ami lehetsz, de légy egészen az!" Majd 
hozzáteszi: „Légy a legmagasabb, ami lehetsz 

és aminek lenned kell, személyi értékképessé-
ged és a társadalmi etikai követelmények hatá-
rain belül". Más helyen meg ezzel a mély-
értelmű gondolattal találkozunk: ,,A hívő realiz-
mus mindig eszményi realizmus". 

A bölcs mondásokban és értékes gyöngysorok-
ban bővelkedő tartalomból álljon i t t csak né-
hány, olvasóinkat is közvetlenül érdeklő sze-
melvény: „Az emberképző lényegének közép-
pont ja kettős eroszban rej l ik: a szellemi érté-
kek és a fejlődő lelkek szeretetében." „A peda-
gógia. tanára gyűj tőpont ja a nevelés terén le-
folyt tapasztalatoknak és mozgalmaknak. Le-
gyen alakító szellem, aki azt, amit befogadott, 
eszmévé dolgozza fel és visszaszármaztatni ké-
pes." A népiskolával kapcsolatban Spranger 
sa jná l ja , hogy az időnek előtte megszakad és az 
egyént alakító befolyása alól már akkor bo-
csát ja el, mielőtt belseje valósággal kialakult 
volna. „Ha valakit a pubertás előtt kivesznek 
az iskolából, ez épp annyi, mintha egy dráma 
előadásánál kihagynák az 5. felvonást. Ilyen-
kor senki sem tudhat ja , hogy a dolog miként 
fog végződni és a feszültség kárbavész. Annyi 
bizonyos, hogy az emberre döntő fordulatok a 
fejlődés természetes r i tmusa i szerint, a népisko-
lázás u tán i időre esnek." Spranger határozot-
tan ellenzi a tanítóknak kiképzését az egyete-
men, amely csak a tiszta tudomány művelésé-
nek színhelye lehet. Ezzel szemben a peda-
gógiai akadémiák mellett foglal állást, ahol a 
jövő tanítóinak olysn művelődési középpontot 
kellene választaniok, amely lelki alkatuknak 
legjobban megfelel. Ehhez járulna a kétévi 
tanfolyam alatt filozófia és pedagógia, míg a 
3. évben a gyakorlati kiképzés következnék. 

Az elemezett művek között az utolsó az 1932-
ben megjelent „Volk, Staat, Erziehung" (Nép, 
állam, nevelés): gyűj teménye azoknak a beszé-
deknek és értekezéseknek, amelyek részben 
még a háborús évekre nyúlnak vissza és 
mindvégig hazafias szellemet sugároznak ki. 
Már akkor óvott a liberalisztikus művelődési 
eszménytől, amellyel szembeállította „a kemény 
porosz állásfoglalást öntökélyesülés és szolgá-
latkész beilleszkedés között". „Egész emberek, 
dúsan kifej le t t személyiségek a cél, nem pedig 
mindenttudók és vándorló lexikonok." 

Már rég nem került kezünk ügyébe könyv, 
amelyet annyi élvezettel és tanulsággal forgat-
tunk volna, mint ez. Mindvégig kedves, vonzó és 
okos és ezért szép jövőre van kilátása. Magyar 
kiadása határozott nyereség lenne pedagógiai 
irodalmunk számára. A külső borítéklapot a 
munká jába merült Spranger átszellemült arc-
képe díszíti. • k f . 

Hans Engel : Die Kinderlesehalle. E in päda-
gogisches Problem (A gyermekolvasócsarnok), 
1932, 104 lap. 

A pedagógusok figyelnie mindjobban terelődik 
a fiatalkorúak olvasása felé. 

A szerző ennek az időszerű pedagógiai problé-
mának kimerí tő monográf iáját ad ja módszere-
sen tagolt fejezetekben, amelyeknek ta r ta lmát 
röviden jelezzük. A felette érdekes történet i be-
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vezetésből megtudjuk, hogy a gyermekolvasó-
szobák ma már szinte az egész vi lágon elterjed-
tek, még Ausztrál iában (Sydney, 1918) és Indiá-
ban (Baroda, 1913) is. Eredeti források alapján 
ismertetik Szovjet-Oroszország (94 önálló gyer-
mekkönyvtár és olvasószoba) ós J a p á n idevágó 
intézményeit. Időrendben Amerika vezet (1803),* 
ahol csupán Phi ladelphiában 30 gyermekolvasó-
szoba van, amelyek az amerikanizálás hathatós 
eszközeinek bizonyultak. Angolországban 1861-
ben Manchesterben létesült az első ilyen intéz-
mény, Németországban a mozgalom a világ-
háború előtt (1809—12) indult meg és csakhamar 
felvirágzott. 

Ezután a szerző szociálpedagógiai és iroda-
lompedagógiái okokkal igazolja a gyermek-
olvasószobák lét jogosultságát és feladatait ; ki-
fejt i , hogy a vezetésre csak a gyermekpszicho-
lógiában járatos, a gyermekszeretetre hajlamos, 
szociálisan érző egyének, elsősorban nők alkal-
masak, akiket rá termet tségük mellett elméleti 
és gyakorlati kiképzésben kell részesíteni (amire 
nézve részletes tervezetet ad). Az építkezést és 
felszerelést illetőleg hangsúlyozza az egészség-
ügyi és esztétikai követelményeket: egy minta-
olvasócsarnokot, amely külön „meseszobával" 
rendelkezik, képben is bemutat . Ismerteti a 
könyvtártechnikai munkát , a könyvanyagnak 
a gyermek irodalmi fejlődésével párhuzamos 
kiszemelését. Az er re irányuló vizsgálatok azt 
mutat ták, hogy a fiúk a 10. életévig a meséket, 
azután a 12—14. életévig a kalandos történeteket 
kedvelik; a leányok a 11. évig szintén a mesé-
ket, azután a fiatal leányokról szóló története-
ket. Az i f júság ízlése után a szerző külön feje-
zetben behatóan t á rgya l j a az i f júság i iratok 
követelményeit, m a j d rátér a kisebbeknek való 
mesemondásra és a nagyobbak számára alkal-
mas felolvasásra, a gyermekszínpad (babajáté-
kok) művelő ha t á sá ra ; végül azt vizsgálja, hogy 
a gyermekolvasószoba miként készíthető elő a 
felnőttek könyvtára inak ma jdan i hasznos láto-
gatását . A 76 számot tartalmazó irodalmi füg-
gelék különleges és általános pedagógiai mun-
kákat sorol fel. 

Már ebből is látható, hogy ez a komoly tanul-
mány minden vonatkozásban kimerítő felvilá-
gosítást és ú tmuta tás t ad a gyermekolvasószo-
bák dolgában. Ezeknek meghonosítását, aká r 
csak szerényebb keretben, a kul túra modern 
követelményei i r án t olyan fogékony székes-
főváros kezdeményezhetné. kf. 

* Ezeket ismerteti Loezka Alajos, a Magyar Pedagógiai 
Lexikon I. kötetében. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Képek az orosz iskola életéből. 

A Moszkvában megjelenő Izvestia í r ja . 1. Az 
elmúlt iskolaévben egyik „mintaiskolában" a 
következő kérdést intézték a tanulókhoz: „Ho-
gyan szeretnéd tölteni a szabad napot!" A 
meglepő válaszok többsége ez volt: „Szeretnék 
végre egyszer unatkozni, szeretnék semmit sem 
csinálni, szeretnék egyszerűen otthon maradni." 
Mi lehet ennek oka, kérdi az ú j s á g ! Egy-
szerűen az, hogy a gyermekek megelégelték a 
rendszeresített közös sé tákat : reggel „kirándu-
lás az új jászülető természet ölébe", este a mozi 
vagy színház közös látogatása — és vágyód-
nak a nyugalom, a magány után. Ezen oktilt 
az iskola vezetősége és a kirándulások immár 
nem kötelezők. 2. A nevelés, hangoztat ja a 
szovjet pedagógiája, elválaszthatatlan iskolai 
rendszerünktől. Ezt a nevelést a tanerők, a 
pionír-csoportok és a család együttesen vég-
zik. Az iskola hivatott ar ra , hogy nevelés dol-
gában a szülőket is befolyásolja, mert minden 
ez oldalról kiinduló rossz hatás megsemmisít-
heti az iskola jó munká já t . Ámde az iskola 
vajmi kevéssé képes a családra hatni, sőt 
gyakran hibákat követ el vele szemben. Íme 
egy eset: Egy apa, műveletlen munkás, elverte 
nyolcéves gyermekét, amire az igazgató, anél-
kül, hogy az apát meghallgatta volna, őt maga 
elé idézte és arra kötelezte, hogy nyilvánosan 
kérjen bocsánatot gyermekétől. „Bocsáss meg, 
fiam, szólt az apa halálsápadtan, bocs . . . ámde 
bíró-elvtársak, ha már i lyen szégyent vallok 
e taknyos kölyök előtt, azt kell mondanom: 
tartsátok meg, én nem vigyázok többé rá ott-
hon." Ehhez a lap a következő megjegyzéseket 
fűzi: „Hogyau kell a gyermekeket nevelni! Ezt 
a pedagógusok gyakran maguk sem tudják. 
Hogyan tudha t ják tehát a szülők, hogy mi a 
helyes és mi helytelen, mit kell tenniök és mit 
nem. Szükséges lenne kiadni a kommunista 
nevelés problémájával foglalkozó vezérfonala-
kat, külön a tanerők és külön a szülők szá-
mára. Í ró ink konkrét példákra támaszkodva, 
irodalmi köntösben fejtsék ki azokat a mód-
szereket, amelyekkel f ia tal nemzedékünkből a 
kommunista építők nemzedékét lehet felne-
velni." 3. Gourevitch, az irodalom tanára , fia-
tal és szemfüles pedagógus, aki i ránt a tanulók 
bizalommal viseltetnek. Azok számára, akik 
szeretik Pinkertont , Conan Doylet stb. olvasni, 
könyvcserét szervezett. Ha egyikük Pinkerton 
kalandja i t hozta, ő a szocializmus építményé-
nek hőseiről szóló vonzó könyvet ad neki cse-
rébe . . . Ehhez nem kell magyarázat . 

A nagyváradi elemi iskolákban megszüntet-
ték a magyar párhuzamos osztályokat. 

A nagyváradi magyar szülőket újabb kínos meg-
lepetés érte a tanév kezdetén. Már két hónappal ez-
előtt Tulbure György tanügyi inspektor egyik peda-
gógiai szakközlönyben éleshangú cikket írt az iskolák 
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magyar szekcióinak megszüntetése mellett. Azt a fel-
fogását hangoztatta, hogy annakidején, amikor az 
Anghelescu-féle iskolatörvény megengedte a magyar 
szekciókat, a törvényhozókat az késztette belátásra, 
hogy a sok kisebbségi tanerő nem ismeri eléggé a 
román nyelvet ahhoz, hogy a többségi nyelven tanít-
hasson. tehát a törvény csak haladékot adolt a ki-
sebbségi tanítóknak a román nyelv tökéletes elsajá-
títására. Ma már a kisebbségi tanerők jól tudják az 
állam nyelvét, tehát nincs szükség a kisebbségi szek-
ciókra. 

Tulbure azonban szofisztikus álláspontra helyezke-
dett, mert a törvény határozottan kifejezi, hogy ott 
van szükség a kisebbségi iskolai tagozatok felállítá-
sára, ahol a kisebbségiek száma ezt szükségessé teszi. 
Tehát nem a tanítókról van szó a törvényben, hanem 
a kisebbségiek túlnyomó számáról, a szülőkről és a 
gyermekekről. A nagyváradi elemi iskolák — mint ér-
tesülünk — már meg is kapták a rendeletet a 1r,agyar 
szekciók megszüntetésére. Ennek értelmében csak heti 
két órán taníthatnak magyar nyelven, egyébként ki-
zárólag románul kell tanítani. A magyar társadalom 
a Magyar Párl útján lépéseket tett a sérelmes rende-
let visszavonására. 

Ebben az ügyben Hegedűs Nándor képviselő szep-
tember 18-án sürgős interpellációt intézett a kamara 
elnöksége útján a román belügyminiszterhez. Részle-
tesen megokoll beadványából idézzük a következő fon-
tosabh részeket: 

A nagyváradi elemi iskolákban már eddig is lassan, 
szinte észrevétlenül eltüntették a gyakorlatban a ma-
gyar előadási nyelvet., Tisztelettel kérem a miniszter 
urat, szíveskedjék haladéktalanul intézkedni, hogy az 
új rendelkezés visszavonassák és a nagyváradi elemi 
iskolák magyar tagozataiban az elemi oktatásról szóló 
törvény értelmében az oktatás magyar nyelven történ-
jék. E törvény 7. szakaszának 2. bekezdése így szól: 
„Olyan községekben, ahol nem-románnyelvű nép la-
kik, a közoktatásügyi minisztérium az illető nép nyel-
vén való előadási nyelvvel elemi iskolákat fog léte-
síteni ugyanolyan arányban, mint a román községek-
ben. Ezekben az iskolákban a román nyelv tanulmá-
nyozása kötelező a végrehajtási utasításban megálla-
pított óraszámban." A végrehajtási utasítás is hasonló 
értelemben rendelkezik. Világos tehát, miniszter úr, 
hogy a magyar tagozatok megszüntetése — inert a 
magyar előadási nyelv eltörlése egyértelmű e tagoza-
tok megszüntetésével -— a törvénybe ütközik. A kor-
mány köteles Nagyváradon magyarnyelvű elemi isko-
lákat fenntartani, mégpedig a törvény 65. szakaszá-
ban előírt rendelkezés szerint, vagyis annyi iskolát, 
ahányszor 40—60 tanuló egy-egy osztályra jelentke-
zik. Ezekben az osztályokban a tanításnak magyarul 
kell történnie a román nyelv kötelező tanításával pár-
huzamosan. Az állami elemi iskolai törvény még ar-
ról sem intézkedik, hogy a nemzeti tantárgyakat ro-
mánul kellene tanítani. Ilyen rendelkezést csupán a 
magánoktatásról szóló törvény 39. szakasza tartalmaz, 
de itt is csak a III. osztálytól felfelé. 

Kötelezettséget vállalt a román állam a kisebbségi 
oktatás fenntartására az 1919 december 9-én Párizs-
ban kötött kisebbségi egyezmény 10. szakaszában is 
azzal a kötelezettséggel, hogy azokban a gyermekeket 
saját nyelvükön tanítsák. 

Tudvalevő, hogy a kisebbségi felekezeti iskolák, a 
nemzetközi szerződéssel ellentétben, államsegélyben 

nem részesülnek. Ennélfogva ezek az iskolák kényte-
lenek a gyermekektől tandíjat szedni, viszonl az ál-
lami iskolákban az előadás ingyenes. A szegénysorsú 
szülőknek tehát Nagyvárad városában szükségük van 
ezért az állami elemi iskolák magyar tagozataira 
mindaddig, amíg az állam és a községek a nemzetközi 
szerződésben előírt méltányos arányú anyagi hozzá-
járulást a kisebbségi iskolák számára meg nem adják, 
olyan mértékben, hogy a felekezeti kisebbségi iskolák 
is díjtalanul teljesíthessék nagy hivatásukat. 

Annál sérelmesebb s célzatosan a magyar kisebb-
ség ellen irányuló a nagyváradi magyar tagozat ma-
gyarnyelvű előadásainak eltörlése, mert ugyanekkor 
az állam fenntart németnyelvű állami iskolát Nagy-
váradon, holott a németnyelvű lakosság Nagyváradon 
elenyészően jelentéktelen a hatalmas tömegű n agyar 
lakossággal szemben. Tudunk esetet reá, hogy német-
nyelvű, de teljesen magyar anyanyelvű gyermekeket 
ebbe a német tagozatba toboroznak. Amint természe-
tesen helyeseljük, hogy a német kisebbségi gyermek-
nek is legyen saját iskolája, éppúgy tiltakozunk az 
ellen, hogy a magyar gyermekeket a német tagozatba 
tereljék és ezt az elnemzetlenítő rendszert még azzal 
is elősegítsék, hogy a magyar tannyelvű előadást tel-
jesen beszüntessék Nagyvárad állami iskoláiban. 

Nagyvárad magyar lakossága annál is inkább el-
várja és megkívánja a magyar tannyelvű előadás 
visszaállítását, mert Nagyvárad városa tartja fönn, fűti, 
világítja, tatarozza a mi adónkból ezeket az iskolákat 
és Nagyvárad városa adta át ingyen az államnak a sa-
ját tulajdonában levő iskolaépületeket. 

Legkevéfbbé várjuk el pedig a nemzeti parasztpárti 
kormánytól, Vaida Sándor elnökletével, a kisebbségi 
oktalás ellen tapasztalt jogiosztó kultúrpolitikát, mert 
Vaida Sándor is egyik megalkotója volt a gyulafehér-
vári határozatoknak, amelyek szerint minden nép sa-
ját anyanyelvén a saját fiai állal fogja az oktalást 
ellátni. 

Az iskola a légi támadások elleni védelem 
szolgálatában. 

Erről a jövőre nézve elsőrendű fontosságú 
dologról, a népek létkérdéséről,* egy német lap 
hosszabb cikket közöl, amely időszerű voltánál 
fogva nekünk is okulásul szolgálhat. Fej tege-
téseinek lényegét a következőkben fogla l juk 
össze. Bevezetőleg a szerző emlékeztet Foch 
francia tábornagynak még 1926-ban tet t ki-
jelentésére, amelynek értelmében a jövő hábo-
rú j a elsősorban a polgári lakosság ellen fog 
irányulni, hogy ezzel tör je le az ellenség ellen-
állóerejét. Minthogy e célra a légi támadások 
a legbiztosabb eszköz, idejekorán kell az egész 
lakosságot felvilágosítani és előkészíteni, hogy 
azok ellen kellőképen védekezhessék. Ezt a ki-
oktatást már az iskolában kell megkezdeni, de 
nem úgy, mint Oroszországban, ahol má r a 
kisgyermekeket gáz ellen védő sisakkal (masz-
kokkal) l á t j ák el, amelyekkel lietenkint egy-
szer gyakorla tokat végeznek. Németországban 
egyes középiskolai tanárok és igazgatók kez-

* E felfogás jogosultságát igazolja az a körülmény, hogy 
még a semleges Dánország lakosait is készülnek gázvédő 
sisakokkal ellátni. Ugyanott nemzeti szövetség megalakí-
tását tervezik, amelynek célja gondoskodni a polgári lakos-
ság biztonságáról légi és gáztámadásokkal szemben. 
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deményezésóre a természettudományi tan í tás 
keretében ezirányban már eddig is kioktat ták 
az i f júságot . Ez év május havában azután híre 
ment annak, hogy a német légügyi és kultusz-
minisztérium között tárgyalások folynak a légi 
támadások ellen irányuló védekezésre való ki-
oktatásnak kötelező elrendelése érdekében vala-
mennyi német iskolában. Ezt a tervet a mate-
matikai és természettudományi oktatás ügyé-
ben alakult egyesületnek E r f u r t b a n tar to t t ér-
tekezlete legmelegebben üdvözölte és kijelen-
tette, hogy a benne tömörült szaktanárok kész-
séggel vállalkoznak erre a nemzeti feladatra és 
kérik a hatóságot, hogy dolgozzon ki e célra 
irányelveket az egyes természettudományi tár-
gyak számára. E bevezetés u tán a cikk í ró ja 
útmutatásokat ad a r ra nézve, hogy tantárgyan-
kint hogyan lehetne ezt a ,Luftschutzunter-
richt"-et a taní tásba beilleszteni, anélkül, hogy 
az túlterhelésre vezetne, vagy a többi t an tá r -
gyakat hát térbe szorítaná. Földrajz: célja az 
i f júságot annak tudatára ébreszteni, hogy az 
ország légi támadásokkal szemben védtelen. 
Evégből kellő áttekintése a népesség sűrűségé-
nek, az ipari és kereskedelmi gócpontoknak, 
térképek a lapján az érzékeny támadási felüle-
teknek stb. Természettan és vegytan: légi fegy-
verek, bombák f a j a i és lehető védelmi intéz-
kedések. A robbanó bombák mozgása, esési 
ideje az időjárás (szél) figyelembevételével. 
A hallgatókészülék (topophon) alkalmazása; az 
optikában a homorú tükrök használata a meg-
figyelésre; a gázok, gőz, füst , köd és por sze-
repe; légzést védő szerkezetek; a vegytanban 
az alkalmazott háborús anyagok, védelem mér-
gezésük ellen, robbanó bombák veszélyének el-
hárítása, házi tűzőrség és házi védelmi gyógy-
szertár; a legbiztosabb védő- és ellenszerek: 
nyugalom, lélekjelenlét, víz, klórmész; élettani 
magyarázata a légzésnek és légzési mérgeknek 
stb. Az iskolák ú t j á n ez a propaganda a csalá-
dok körében is el fog terjedni. A légügyi biro-
dalmi minisztérium kiadásában egy „Schule 
und Luftschutz" (Iskola és légi védelem) című 
könyv fog legközelebb megjelenni, „amely ki 
fog ja fejteni, hogy a különböző iskolanemek: 
nép-, szak-, középfokú és középiskolák miként 
állíthatók a légi védelem szolgálatába". Az el-
méleti kioktatással párhuzamosan idevágó gya-
korlatokat is kell végeztetni. 

Lengyelország közoktatásügye. 
Amíg az ország nagyobb része orosz ura lom 

alat t sínylődött, iskolaügye is rendkívül elha-
nyagolt ál lapotban volt. Hogy a felszabadítás 
óta milyen serény és eredményes munka folyt 
e téren, azt a lengyel köztársaság statisztikai 
főhivatalának és hivatalos távi ra t i ügynöksé-
gének 1933-ban megjelent évkönyvei muta t ják . 
Ezek szerint az 1931/32. iskolaévben volt: 26.915 
nyilv. elemi iskola (városokban 2031, fa lvakban 
23.421), magán elemi iskola nyilv. joggal 1493 
(városokban 930, falvakban 543); a tanulók lét-
száma a nyilv. elemi iskolákban 4,245.000 (vá-
rosokban 1,024.500, fa lvakban 3,088.200), a magán-
iskolákban 132.300 (városokban 103.400, falvak-

ban 28.900). Elemi isk. tanulók összes létszáma 
4,245.000, tanítóké 76.156. Középiskola volt 749, 
még pedig 279 állami, 61 autonóm, 409 nyilvá-
nos jogú magánközépiskola; 195 tanítóképző 
(116 állami, 16 autonóm, 63. nyilv. jogú magán); 
tanerők száma 13.756, tanulóké 202.800. A 22 
egyetem, műegyetem, kereskedelmi akadémia 
stb. 1467 tanerőt és 49.800 hallgatót ölel fel. — 
Végső összegben volt 5,157.767 tanuló, hallgató 
és 107.108 tanító, tanár . 100 iskolaköteles gyer-
mek közül Lengyelországban 951 lá togat ja az 
iskolát, Poroszországban 991, Angolországban 
és Walesben 97-7, Olaszországban 83-1. A tan-
kötelesek számának növelését két körülmény 
nehezíti meg: az adózóképesség csökkenése és 
a születések feltűnő szaporodása: így 1928/29-cel 
szemben 1929/30-ban 243.000-rel emelkedett az is-
kolakötelesek száma, 1930/31-ben 320.000-rel, 
1931/32-ben 383.000-rel, 1933/34-ben előreláthatóan 
ú jabb 456.000-rel. 

Az i f júság katonai előkészítése. 
Hogy az állandóan hangoztatott leszerelés 

mögött a valóságban milyen hátsó gondolatok 
lappangnak, azt szomorúan vi lágí t ja meg a 
tanulói f júságnak katonai kiképzése, amely a 
vi lágháború után l í jabb lendületet nyert. Íme 
néhány idevágó adat. Franciaország: Az i f jú-
ság testi nevelése a hadügyminisztér iumnak 
van alárendelve, élén egy ál lamti tkárral . Az 
állami felügyelet a 6. életévben kezdődik: a 
népiskolában naponként egy tornaóra, amely-
nek adására minden taní tó képesítve van. A 16. 
életévben kezdődik a katonai alapkiképzés 
fegyvernemek szerint; 3—4 havi elméleti és 
sportkiképzés alapján megszerezhető a „brevet 
militaire", amely az illetőnek szabad csapat-
választást, kedvezményes előléptetést és a köz-
szolgálatban való alkalmazást biztosít. A tan-
erők tisztek és altisztek; fegyverekről, lőszer-
ről, u tazási kedvezményekről stb. az állam bő-
ven gondoskodik. Olaszország: A 8—14. élet-
évig a balilla-szervezet, a 14—18. életévig az 
avantguardista-szervezet gondoskodik az i f jú -
ság testneveléséről, az utóbbi katonai i rányban 
népfölkelőtisztek vezetésével. Két kötelező év, 
egyenként 40 gyakorlat i órával, vezet át a ka-
tonai szolgálatra, amely az ilyen kiképzettek 
számára 3 hónappal rövidebb és kedvezményes 
előléptetéssel jár. A főfelügyeletet Mussolini 
u tas í tása i szerint a hadügyminiszter gyakorol ja 
egy ál lamti tkár ú t ján . Angolország: I t t a sport 
kultusza áll homloktérben, továbbá a játék- és 
sportterek megszerzése és felszerelése. Ez utóbbi 
érdekében, élén a walesi herceggel, nemzeti bi-
zottság alakult, amely gyűj tés ú t j án 1931-ben 
871 ú j játékteret szerzett. Különös súlyt vetnek 
a kisűrméretű fegyverekkel való lőgyakorla-
tokra és a cserkészek testnevelésére. A kadett-
osztagokban kerek 200.000 i f j ú t képeznek ki 
gyalogsági szolgálatra, míg a közép- és fő-
iskolákban szervezett tiszti képzőkben vágy 
35.000 tagot nevelnek vezetőkké. A kiképzést itt 
tisztek és legénység végzik a hadügyminiszté-
r ium felügyelete mellett. Angolországban a 
14—22 éves i f júság ka tona i kiképzése önkéntes, 
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az angol dominiumokban ellenben kötelező és 
hetenként egy gyakorlatot igényel. Svájc: I t t 
az i f j ú ság katonai kiképzése már régóta minta-
szerű, külön tanfolyamokban történik és a had-
vezetőségnek van alárendelve. Lengyelország: 
A franciához hasonló rendszert követ, a kato-
nai nevelés a középiskolákban kötelező, a had-
ügyminiszternek van alárendelve és a kormány 
részéről bő támogatásban van része. Az első 
évben gyalogsági kiképzés, a másodikban har-
cászati iskolázás és táborozás (6—8 hét), külön 
repülő, gázvédelmi, lovassági, tüzérségi és mű-
szaki tanfolyamok. Cseh-Szlovákia: Az Orel 
(egyházi) és Sokol-egyesületekben folyó test-
nevelés már régóta kifejezetten katonai jellegű 
és messzemenő állami támogatásban részesül. 
A kiképzés felöleli a lövőgyakorlatokat , na-
gyobb meneteléseket és kisebb-nagyobb harc-
té l i gyakorlatokat . A sport és a népegészség-
ügy terén ugyancsak fej let tek az állapotok és 
ál landó tökéletesítés észlelhető. 

Hang- és beszédzavarok. 
Fröschels bécsi tanár a minap a Magyar Fo-

netikai Társaságban előadást tar to t t a hang-
és beszédzavarok kór- és gyógytanáról. Kifej-
tette, hogy ezek a fogyatékosságok (siketnéma-
ság, dadogás, hebegés stb.) hivatásbeli és lelki 
károsodással járnak. Az ú jabb kutatások ki-
muta t ták , hogy számos siketnéma hallási ma-
radvánnya l rendelkezik, amely gyakor la t ú t j án 
fejleszthető. Okszerű kezeléssel ugyanígy meg-
javí tha tó a gyermekeknek késedelmes beszéd-
képessége. Sőt a hangszálaknak egy- vagy két-
oldalú bénulása is sikerrel kezelhető. Bécsben 
az iskolai hang- és beszédzavarok gyógykeze-
lése érdekében külön intézet működik: ebben 
1933-ban 1380 esetet kezeltek, köztük 70%-ot si-
kerrel. 

Egy miniszter az eszperantóért. 
Stockinger osztrák miniszter Stockholmban 

való tartózkodása alkalmával a következőképen 
nyilatkozott : Az eszperantót mindenütt , min-
den módon támogatom és azon vagyok, hogy 
az iskolákban, főleg pedig a kereskedelmi is-
kolákban is tanítsák, mert ezt a nyelvet gya-
korlat i haszna mellett kitűnő eszköznek tartom 
a népek testvériesülése érdekében. Ezér t hív-
tunk össze Bécsbe pünkösdre nemzetközi érte-
kezletet, amely ezeket a kérdéseket fog ja meg-
vitatni . 

Zavart elméjű tanítók. 
A newyorki iskolaegészségügyi hivatal veze-

tője vizsgálatai a lapján a r ra a szomorú ered-
ményre jutott , hogy 36.000 tanító közül legalább 
1500 súlyos értelmi zavarokban szenved, ami a 
r á j u k bízott gyermekeknek szellemi és lelki 
fejlődését komolyan veszélyezteti. A felelősség 
ezért, úgymond, azokra az iskolai hatóságokra 
hárul , amelyek ilyen beteg taní tóknak a taní-
tást megengedik. 

A „Pädagogisches Zentralblatt ' megszűnt. 
A neves berlini „Zentralinstitut f ü r Erzie-

hung und Unterricht"-nek nálunk is jól is-
mert folyóirata megszűnt. Helyette az intézet 
„Deutsche Volkserziehung" (Német népnevelés) 
címmel sorozatos vállalatot ad ki, amelyben 
időnkint pedagógiai kérdéseket tárgyaló füze-
tek jelennek meg. Egyelőre a következő tételek 
feldolgozását tervezik: a fiatal tanárok nem-
zeti szocialista iskolázása, a vidéki év (Land-
jahr), népfőiskola, fa j tudomány, az ú j tanító-
képzés. Az első, a programmról általánosan 
tájékoztató füzet most jelent meg. 

A németbirodalmi i f júsági könyvtár . 
Berl inben egy negyedszázad óta fennállt a 

Hobrecker-féle tekintélyes gyermek és i f júság i 
könyvtár , amely 1933-ban a Hi t ler- i f júság bir-
tokába került . Ez az átszervezett könyvtár 12.000 
kötetből áll, amelyek szigorú rendszer szerint 
csoportosítva valamennyi vonatkozást felölel-
nek. A könyvtár 1933 óta havonta különleges 
könyvkiáll í tásokat is rendez (így legutóbb a 
Robinson-könyvekről), most pedig egy ameri-
kai tanulmányi bizottság javas la tá ra ku ta t j a a 
német és angol nyelven megjelent i f jú ság i ira-
tok és képeskönyvek között fennálló kapcsola-
tokat. 

Rádió az olasz iskolákban. 
A New York Times egyik márciusi száma 

közli, hogy Giulio Santini, az olasz elemi isko-
lák főigazgatója, a római rádión keresztül több 
százezer népiskolai tanulóhoz szólt, akik a tan-
termekben hal lgat ták előadását, amelyet hang-
szórók közvetítettek. I lyen rádióelőadásokat az 
ország legtávolabbi vidéke számára is rend-
szeresítettek. 

Gyakorlat i i l lemtanítás egy angol iskolában. 
A londoni Westminster-középiskola udvarán 

a következő igazgatói figyelmeztetést függesz-
tették k i : a négy alsó osztály tanulóinak a nyil-
vánosság előtt nem szabad egyik kezüket sem 
nadrágzsebükbe rej teni , a felső osztálybeliek 
egyik kezüket ott t a r tha t j ák (!). Ha tanítók, 
iskolai tisztviselők vagy nők közelednek, nyom-
ban ki kell húzni a kezeket a zsebekből. E ren-
delet betar tásáér t a tanító- és felügyelőszemély-
zet felelős. 

Május 1: amerikai gyermekjólét i nap. 
Roosevelt elnök felhívást bocsátott ki, amely-

nek értelmében az ország valamennyi iskolája 
és a gyermekek egészségét előmozdító egyesü-
let m á j u s 1-ét ezentúl ünnepélyesen megülni 
tartozik. Ez az intézkedés az amerikai kon-
gresszusnak még 1928-ban hozott határozatához 
kapcsolódik, amely a marxista május i ünnep 
ellensúlyozásául megfelelő nemzeti ünnep meg-
tar tásá t indítványozta. 
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PEDAGÓGIAI SZEMINÁRIUM 

Pedagógiai szemináriumi előadások Sopron vár-
megyében. Az idei taní tási esztendőre rende-
zett pedagógiai szemináriumi előadások Sop-
ron vármegyében ápr i l i s folyamán megkezdőd-
tek. A kapuvári szemináriumi körzetben az elő-
adásokat Schlegel Károly kir. segédtanfel-
ügyelő irányította, ak i megnyitó beszédében 
üdvözölte a vendégeket s a tanítóságot. Németh 
József kapuvári IV. ker. róm. kath. kántor-
tanító korszerű gyakor la t i i a jz t sn í tás t tar tot t 
a I I I . osztályban. E l já rása mindenben meg-
felelt a később elméletileg is értékes készült-
séggel előadott modern pedagógiai céloknak ós 
módszeres követelményeknek. 

Vitéz Faragó Sándor helybeli róni. kath. ta-
il tó történelmi vonatkozású tárgya: I I . Rákóczi 
Ferenc és kora volt. Gyakorlati tan í tásá t ügyes 
előkészítéssel, tudatos tárgykezeléssel és érdek-
lődéstkeltően végezte. Elméleti előadásával a 
történelem taní tásának céljait és módozatait 
vi lágí tot ta meg élénk vonatkozásokban. Utána 
a járóművek és a gyalogosok közlekedési rend-
jét és szabályait i smerte t te Ézsöl Fábián. A 
hallgató tanítóság mind a három előadónak 
jegyzőkönyvi köszönetet mondott. 

A büki szemináriumi előadásokon Brösztel 
Gyula vezető kir. tanfelügyelő elnökölt, aki 
megnyitó előadásában a szeretetre való neve-
lés időszerű kérdésével foglalkozott. 

Özv. Móroczné Módig Jolán előbb elméleti 
előadást, majd u t ána gyakorlati taní tás t tar-
tott a népiskolai rajzolgatásból. A módszeresen 
kidolgozott ra jz taní tás t és az annak mozzana-
tait részletező értékes elméleti előadást Bauer 
Nándor soproni róm. kath. tanító gyakorla t i 
olvasmánytárgyalása és elméleti előadása kö-
vette. Ezután Janis Gyula gyalókai állami he-
lyettes tanító ta r to t t felolvasást a gyalogos-
közlekedés rendjéről. 

Fertőszentmiklóson a szemináriumi előadáso-
kon Brösztel Gyula vezető kir. tanfelügyelő el-
nökölt. Luczu Gyula fertőszent miblósi róm. 
kath. tanító a rokonhangzású mássalhangzókat 
ismertet te gyakorlat i tanítás keretében a I I . 
osztályban. Tanítása a modern pedagógia elvei 
szerint volt felépítve, amelyet a követő elmé-
leti előadásával az ú j tantervi követelmények 
megvilágítása mellett nagy sikerrel értékesí-
tett. Horváth Imre helybeli róm. kath. tanító 
gyakorlat i testgyakorlást , izomfejlesztő mozdu-
latokat mutatott be az V—VI. osztály fiú- és 
leánytanulóival. A végzett gyakorlatokban iga-
zolt, értékes és tanulságos eredményeket lát-
hat tunk. Utána Ézsöl Fábián tar tot ta meg elő-
adását „A gyalogosközlekedés rendjé"-ről cím-
mel. 

# 

A szemináriumi előadások után folytatólago-
san a Fertőszéplaki Rk. Tanítói K ö r tar to t ta 
tavaszi rendes közgyűlését, amelyen Pokker 
Mihály sarródi róm. ka th . igazgató-tanító elnö-
költ. Ezen püspöki biztosi minőségben jelen 
volt Baán Jenő m. kir. kormányfőtanácsos, 

felsőházi tag, kanonok, kerület i esperes, to-
vábbá Brösztel Gyula kir. tanfelügyelő, több 
kerületi plébános és segédlelkész. A szokásos 
és időszerű tárgysorozat végén tisztújító vá-
lasztás volt. A közgyűlés egyhangú lelkesedés-
sel a volt t isztikart ú j ra megválasztotta. 
Pedagógiai szeminárium. Ápril is 24-én tartotta 
Abaúj-Torna vármegye tanítósága pedagógiai 
szemináriumát Krasznokvajdán, melyen nagy 
számban gyűlt össze a vármegye felsőbb részé-
nek tanítói kara . Képviselve volt azon a lel-
készkedő papság, a jegyzők és a helybeli tiszti-
kar. A szeminárium 10 órakor kezdődött. Majd 
Hollin Antal kir . s. tanfelügyelő hosszabb be-
szédben vázolta a szeminárium jelentőségét és 
az eddigi eredményeket. Ezt követte Kruj Jó-
zsef felsővadászi gör. kath. tanító értekezlete 
a költeménytárgyalásról. Sikeresen, szép elgon-
dolással oldotta meg feladatát , az ú j tanterv 
és utasítás szellemében. 

Veress B. Endre szárazhéki gör. kath. igaz-
gató-tanító, ker. iskolalátogató, mintataní tást 
tar tot t , melyet minden vonatkozásban mintá-
nak tekintett a jelen volt tanítóság. 

Tanítás után Krély József hernádpetr i róm. 
kath. tanító jól sikerült előadása következett 
„Egy kirándulás levezetése" címmel. 

Nagy felkészültségre vallott Lovász Gergely 
csenyétei áll. igazgató-tanító értekezlete „Az is-
kolánkívüli előadásokról" címmel. Végül Ta-
mássy Géza perencsei áll. taní tó tartott elő-
adást a tanítási módszerekről. Ügyesen felépí-
tett előadását elismeréssel honorálta a szemi-
nár ium. Végezetül ismét a kir. tanfelügyelő 
szólott a szeminárium nívós lefolyásáról és 
eredményekben teljes sikeréről. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 
Magyar Paedagogiai Társaság. A Társaság má-
jus 5-én ta r to t ta Komis Gyula dr. ál lamtitkár, 
egyetemi t anár elnöklésével 42. évi közgyűlé-
sét. Kornis Gyula elnöki megnyitójában a 
Nemzeti kultúra és világkultúra kapcsolatait 
fejtegette. 

— A kul túra megvalósí tásának történeti té-
nyezői között a legfontosabb a nemzet — mon-
dotta. — Minden kul túra nemzeti szellemből 
indul ki és oda tér vissza. A kul túra és a nem-
zet szétválhatatlan egység, mer t a nemzet első-
sorban szellemi termék. Ezu tán a nemzetek és 
f a jok viszonyáról beszélt és megállapította, 
hogy a kul turál is egység kovácsolja össze a 
kü lönfa júaka t nemzetté. A nemzeteken felül-
emelkedve, e l ju tunk az egész emberiség érték-
megvalósító törekvéséig, a vi lágkultúráig. A 
zsidóság vallása már az emberi nem egységét 
hirdette, — folyta t ta fejtegetéseit Kornis —, de 
a legvilágosabban a kereszténység hirdeti az 
emberiség egységét. A mai kul túrák többé-
kevésbbé kezdenek öszefogni a nyugat i kul túra 
nagy túlsúlyával, másszóval az emberiség ér-
téktudata fokozatosan egységesül. Nagy küzde-
lem ez és hosszas va júdás á rán megy csak végbe. 
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A kul tú rák összeolvadásának e lő fu tá r j a a tech-
nika a gazdasági értékek szolgálatában. De ha 
tanul is egyik nemzet a másiktól, minden kul-
tú rába valami sa já tszerűt visz bele és ráüt i 
nemzeti bélyegét. A tudományos igazságokat 
és a technikát magáévá teheti az egész emberi-
ség, de a lélek irracionális rétegeiből fakadó 
értékeknek mindig sajátszerű nemzeti jellegük 
lesz. 

Az élénk tetszéssel fogadott elnöki megnyitó 
után, amelyet lapunk már egyik legközelebbi 
számában közlünk, Gyulai Ágost dr. t i tkár szá-
molt be a Társaság 1933. évi működéséről. Vá-
zolta a kapcsolatokat, amelyek a Társaságot 
t ag ja inak munkássága révén az 1933. év folya-
mán a saját keretein kívül fö lmerül t pedagó-
giai mozgalmakhoz és jelenségekhez fűzték. 
Megemlékezett a Társaság rendes tagjainak 
szépszámú, önállóan megjelent pedagógiai tár-
gyú könyveiről ós tanulmányairól . Ezek közül 
külön méltatást szentelt Kornis Gyulának az 
év folyamán nagy irodalmi s ikert ért „Az ál-
lamférfi" és ,,A ku l tú ra válsága" című művei-
nek s velük kapcsolatban ez alkalomból a Tár-
saság tiszteletét és hódolatát tolmácsolta Kor-
nis Gyula előtt. Megemlékezett az 1933. évben 
a Társaság tag ja inak i rányí tásával megindult 
ú j pedagógiai szakfolyóiratokról; szólt arról a 
kormányzat i tevékenységről, amely a kultúr-
politika különféle területein az elmúlt évben 
megindult , főleg1 a középiskolai reformról, 
amelynek i rányí tásában a Társaság elnökének 
elsőrendű szerepe volt. Jelentése során ismer-
tette a Társaság kiadásában megjelenő Ma-
gyar Pedagógia 1933. évi, vagyis 42. évfolyamá-
nak ta r ta lmát ; megemlékezett a Társaság meg-
bízásából Kemény Ferenc rendes tagtól szer-
kesztett Magyar Pedagógiai Lexikon néhány 
nap múlva megjelenő II. és befejező kötetéről. 
Beszámolt a Társaság 1933. évi felolvasóülései-
ről, a Társaság keretében külön szakbizottság-
ként alakult Magyar Montessori-Egyesület mű-
ködéséről és a Társaság tiszteleti és rendes 
tag ja inak sorában ú j választás ú t j án történt 
változásokról. Kegyelettel szólt a Társaság el-
múlt évi halottairól, köztük Pauler Ákos buda-
pesti egyetemi tanár , Takáts Menyhért jászói 
prépost, Marie Dugard párizsi leánynevelő-
intézeti igazgató tiszteleti, s Szuppán Vilmos, 
Kenyeres Elemér és Hajnóczy József rendes 
tagokról. A pénztári jelentés és költségvetés 
letárgyalása után a - T á r s a s á g megválasztotta 
tiszteleti tagja ivá Császár E lemér és Petz Ge-
deon budapesti egyetemi tanárokat , Kelemen 
Krizosztom pannonhalmi főapátot és Szily 
Kálmán vallás- és közoktatásügyi ál lamtitkárt , 
rendes tagjaivá pedig Stuhlmann Pa t r ik c. fő-
igazgatót, a gödöllői premontrei-rendi reál-
gimnázium igazgatóját , Horn József gyakorló 
felsőkereskedelmi iskolai igazgatót, Tóth Zol-
tán gyógypedagógiai tanárképzőintézeti igaz-
gatót és Friedrich Endre budapesti piarista-
gimnáziumi tanár t . k f . 
A zirci esperesi kör tantestületeinek egyesülete 
má jus 5-én t a r t o t t a évi rendes közgyűlését 
Borzaváron. A gyűlést szentmise és szentbeszéd 

előzte meg. A szentmisét Kolb Cyprian dr., 
0 . C. helybeli lelkész, a szentbeszédet pedig 
Várkonyi Fidél dr., ker. esp. tan. elnök tar-
totta. A szebbnél-szebb hasonlatokkal megvilá-
gított beszéd mindvégig lebilincselte a hall-
gatóságot. Ezu tán következett a gyűlés. Espe-
res-elnök szeretettel köszönti a megjelent ven-
dégeket, tagokat . Üj ember lévén, programmot 
ad. Mindenben elődei nyomán akar haladni. 
Indítványozta, hogy elődeinek, Csokonay Zsigv 
mond esperes és Láng Ince dr. h. esperesnek, 
a tanügy és a testület felvirágoztatása körül 
végzett nagy és önzetlen munká juké r t a gyű-
lés jegyzőkönyvi elismerést és köszönetet sza-
vazzon, mit a közgyűlés örömmel el is fogadott . 
Ezután Erdősi András tanító-elnök üdvözli az 
esperes-elnököt. Következett Stark József hely-
beli kántortanító, aki „A népiskolai énekoktatás-
ról" értekezett. Ezt követte egy énekbemutató, 
Doby Lajos helybeli tanító vezénylésével. Majd 
Kecskés Elek székesfehérvári kántor, gimn. 
énektanár ismertet te sa já t énektanítási mód-
szerét. Szünet u tán külön tanácskozott a pap-
ság s külön a tanítóság. Ez utóbbin Erdősi 
András olaszfalui kántortaní tó elnökölt. Szere-
tettel emlékezett meg a tanítóság nagy halot-
tairól: Szabadi Sándorról és Öveges Kálmán-
ról. A tisztán tanítói ügyek letárgyalása után 
Te Deum volt. 

A Tanítóképzőintézeti Tanárok Országos Egye-
sülete a napokban tar to t ta közgyűlését, amelyen 
a kultuszminisztert Huszka J ános miniszteri tit-
kár képviselte. Dr. Frank Antal elnöki meg-
nyitójában a tanítóképzés időszerű kérdéseivel 
foglalkozott. Elérkezettnek l á t j a az időt a ta-
nítóképzőintézetek hatodik évfolyamának fel-
állítására. Helytelennek ta r t j a , hogy a tanító-
képzés a középiskolai érettségi bizonyítványon 
alapul. A belső kiválasztással lehet leginkább 
fokozni a taní tók szellemi színvonalát és meg-
akadályozni a tiíltermelés növekedését. Mácsay 
Károly, a kiskúnfélegyházai tanítóképző ta-
nára, érdekes előadást tar tot t arról, hogy meny-
nyiben van szüksége a tanítónak a népiskola 
és a népnevelés igényeihez igazodó közművelt-
ségre. Mesterházy Jenő főt i tkár i jelentése u tán 
a gyűlés véget ért. 

A sajószentpéteri Általános Tanítói Járáskor 1934 
május hó 3-án az Üri Kaszinó nagytermében tar 
totta tisztújító közgyűlését. Szügyi László elnök tar-
talmas beszéddel nyitotta meg a gyűlést s üdvözölte 
négyessi Szepessy Gyula főszolgabírót, aki a gyűlé-
sen megjelent s aki a tanítóság igazi támogatója és 
barátja. 

Az új lisztikart egyhangú lelkesedéssel választotta 
meg a közgyűlés; elnök: Kálvin József áll. isk. igaz-
gató, alelnök: Böhm Emil, jegyző: Szőke Jolán ta 
nítónő lett. A távozó elnöknek Kálvin József mon 
dott köszönetet fáradhatatlan munkásságáért és ke-
resetlen szavakkal köszönte meg a közgyűlésnek úgy 
a maga, mint a tisztikar nevében a kitüntető bizal 
mat kérve, hogy mindenki támogassa őt a járáskor 
érdekében végzendő munkájában. 
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h í r e k 
A Nemzeti Gyermekhét megnyitása. 
[á jus hó 6-án ünnepélyes külsőségek között 

nyi tot ták meg a budapest i ú j városháza dísz-
termében a Nemzeti Gyermekhetei. A meg-
nyitón igen nagyszámú és előkelő közönség vett 
részt. A kormányzóné Főméltóságú Asszonyt 
az épület be jára tánál Petri P á l ál lamti tkár , 
Huszár Aladár főpolgármester, Sipöcz Jenő fő-
polgármester, Liber Endre alpolgármester és 
Szendy Károly t anügy i tanácsnok fogadták. 
A kormányzóné a Margit-körúti népiskola 
magyar ruhás gyermekeinek sorfala között vo-
nult be a terembe. 

A díszgyűlés első szónoka Huszár Aladár 
főpolgármester volt, aki hódolattal üdvözölte a 
kormányzónét, Petri Pá l á l lamt i tkár t ós az 
egybegyűlteket, m a j d méltatta a Gyermekhét 
jelentőségét s r ámuta to t t a r ra a fejlődésre, 
amely öt év alatt i lyen széles keretűvé tette a 
Gyermekhetet. 

Az ünnepi beszédet Petri Pá l á l lamti tkár 
tar tot ta , melyet l apunk vezetőhelyén közlünk. 
A megkapó beszédért Huszár Aladár főpolgár-
mester mondott hálás köszönetet. 

Majd Somogyi Erzsi , a Nemzeti Színház 
t ag ja szavalta el Mécs Lászlónak A majális el-
maradt című költeményét, mellyel mélyen meg-
mozgatta a hallgatóság szívét-lelkét. 

Sipöcz Jenő a Gyermekhét jelentőségét és 
munkatervét méltat ta, miközben azt hangsú-
lyozta, hogy a nemzet emelkedése vagy süllye-
dése az erkölcsi erőktől függ, azért i f júságunk-
nak testben és lélekben erőssé kell válnia. Ezek 
után Liber Endre alpolgármester ismertet te a 
Gyermekhét előkészítő munkájá t . A díszgyűlés 
Huszár Aladár főpolgármester zárószámával 
ért véget. 

A Nemzeti Gyermekhétnek lapunkban már 
ismertetet t p rogrammja a legnagyobb érdek-
lődés mellett folyt le. 

A magya r néprajzi értékek óvása és egységes 
ismertetése. A vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter körrendeletet intézett valamennyi népmű-
velési bizottsághoz, hogy a Magyar Bokréta 
Szövetség néven a laku l t és a belügyminiszter 
által jóváhagyott alapszabályokkal bíró egye-
sület eddig is ismert tevékenységét, szervezési 
munká j á t a Bizottságok támogatásban része-
sítsék és erre a helyi népművelési szerveket is 
haladék nélkül h ív ják fel. A miniszteri rende-
let szerint erre az u tas í tás ra azért volt szük-
ség, mert az utóbbi időben más, ú j , még ki nem 
próbált s így ismeretlen értékű vállalkozások 
keletkeztek, amelyekkel szemben természet-
szerűleg kellő óvatosságra van szükség. 

Jubiláló tanítók. A budapesti Érsek-utcai elemi isko-
lában május 5-én délután, szülői értekezlet kereté-
ben, meleg ünneplésben részesítették Hegedűs Jolán 
és Kiss Julia tanítónőket, valamint Papp András ta-
nítót buszonötéves működésük alkalmából. Sille 

József igazgató üdvözlő beszéde után dr. Tóth Gé-
záné értekezését olvasta fel, majd a tanítványok kül-
döttsége virágcsokrokat nyújtott át az ünnepelteknek. 

Sarudy Ottó kir. főigazgató emléktáblájának 
leleplezési ünnepe. Sarudy Ottónak, a tanító-
és tanítónőképző-intézetek volt kir. főigazgató-
jának a pápai temetőben lévő s í rbol t já t munka-
társai , tisztelői, ba rá ta i és tan í tványai emlék-
táblával jelölték meg. Az emlékműnek ünne-
pies átadása f. évi jún ius hó 3-án (vasárnap) 
délelőtt Väl2 órakor lesz. Mindazokat, akik az 
emléktáblára koszorút óhaj tanak helyezni, a r ra 
kéri az emlékbizottság, hogy szándékukat má-
jus hó 24-ig szíveskedjenek bejelenteni Jankó 
László c. igazgatónak (Győr, állami tanítóképző-
intézet). Az ünnepség ideje úgy van megálla-
pítva, hogy vonattal bármelyik irányból ugyan-
azon a napon P á p á r a és onnan vissza lehet 
utazni. 

Urbányi C. Józsefet a budapesti X. ker. Tan-
ügyi Bizottság elnökévé választotta. Április hó 
26-án a budapesti X. ker. Tanügyi Bizottság 
Bednáry Róbert pápai prelátus elnöklete mel-
lett t isztúj í tó ülést ta r to t t , melyen Urbányi C. 
József fővárosi igazgatót elnökké választották. 
Ügyvezető elnök Sattinger Viktor polg. isk. 
igazgató, társelnök Stampay Sándor elemi isk. 
igazgató, Schmidt I lona tanítónő, alelnökök 
Böröcz János tanító, Simon Józsefné főóvónő 
lett. 

A tanyai erkölcsi i r ányú népművelés. A sze-
gedi Iskolánkívüli Népművelési Bizottságnak 
tanya i albizottsága beható tárgyalásokat foly-
ta to t t arról a kérdésről, miként lehetne a ta-
nyai erkölcsi i rányú népművelést megvalósí-
tani. A tárgyalás részletes ismertetése helyett 
közöljük azokat a határozatokat , amelyeket az 
albizottság hozott. Az albizottság a maga ja-
vaslatai t két csoportra osztotta. Az első cso-
por tban szerepelnek a sürgős megoldást váró 
javaslatok, másodikban pedig azok, amelyek 
megoldása fokozatosan, illetőleg a sürgősek 
u tán volna keresztülvihető. Sürgős megoldásra 
vá rnak : tanyai missziók tar tása; missziós pa-
pok kellő tájékoztatása a tanyavilágról és an-
nak összes viszonyairól; a leventék vallás-
erkölcsi nevelése; a tanyavi lág leányif júsága 
részére külön missziók rendezése; a műkedvelő-
előadások hivatalos költségeinek csökkentése; 
a tanköteles és nem tanköteles leventék kikép-
zésének elválasztása; a leventék ünnepélyes 
felvétele és elbocsátása a leventeegyesület kö-
telékéből; a népművelési munkának istentisz-
telettel, illetőleg áj tatoskodással való kezdése és 
befejezése; i f júság i egyesületeknek a népműve-
lési bizottság felügyelete alá való rendelése; a 
népművelési költségek biztosítása; népművelési 
ismereteknek a tanító- és tanítónőképzőkben 
való tanítása. 

A második csoportba osztja az albizottság a 
következőket: istentiszteletek ügyének rende-
zése a tanyavi lágban; leventemisék, levente-
énekkarok szervezése; a tanyai táncmulatsá-

\ % 
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gok ügyének rendezése; a társadalmi egyesüle-
tek feletti felügyelet és a nem-hivatalos nép-
művelési tevékenység ellenőrzése; népházak 
építése; tanyai közrádiók feláll í tása; theoló-
gián a népművelési ismeretek rendszeres taní-
tása; népművelési előadóképző-tanfolyamok ren-
dezése; a népművelési törvény megalkotása. 

A szegedi Népművelési Bizottság tanyai al-
bizottságának e javasla ta i megszívlelendők. 
E javaslatok felvetése azt muta t ják , hogy a 
magyar tanyai élet fellendítése és megnemesí-
tése immár állandó gondjává lett az iskolán-
kívüli népművelés szerveinek. 

Az Országos Gárdonyi-Társaság i f júsági hang-
versenye. Az Országos Gárdonyi-Társaság va-
sárnap délután 5 órakor a Pest i Vigadó nagy-
termében i f júság i hangversenyt rendezett, mely 
alkalommal a közönség zsúfolásig megtöltötte 
az előadótermet. Korenek Duci szavalóművész-
nő Simon Lajos prológusát adta elő. Vághy 
Panni színművésznő és Pirovszky Lajos főv. 
polg. isk. t anár művészi szavalataikkal gyö-
nyörködtették a hallgatóságot. Simon Lajos, a 
Gárdonyi-Társaság elnöke, a „Veszprémi kis 
szűr" meséjét olvasta fel. A Prohászka Ottokár-
utcai és a Rottenbiller-utcai polg. iskolák zene-
kara ősi magyar népdalokat adtak elő Dimer 
Katal in és Rossa E rnő tanárok vezetésével. 
Keresztes Erzsébet zongoraművésznő zongorá-
zott, Torbágyi Nóvák József tanár „Magyar 
Miska" című i r redenta elbeszélését olvasta fel. 
A VI. ker. Felsőerdősor-utcai községi polgári 
leányiskola növendékei Ryssenné Fodor Már ta 
dr. tanárnő vezetésével magyar táncokat mu-
ta t tak be. 

Hangjegyminták vak zenetanárok használatára. 
A tájékozatlan közönség legnehezebben tud ja 
elgondolni, hogyan tan í tha tnak világtalan zene-
tanárok látó gyermekeket a hangjegyek meg-
ismerésére. Sokféle és igen egyszerű pedagó-
giai módszerekkel könnyen teljesítik a vak 
zenetanárok ezt a feladatot különösebb segéd-
eszközök nélkül is. Vannak mégis különféle 
„találmányok" is ennek a feladatnak megköny-
nyítésére. I lyen a félévszázadnál idősebb Thi-
berge-féle „auto-professeur", melyben a látók 
kottáinak részletei vannak fémdarabokból ki-
alakítva s melyek segítségével a világtalan 
zenetanár is könnyen muta tha t j a be a hang-
jegyeket s áll í that össze rövidebb hangjegy-
csoportokat. Ezt a készüléket most javítot t ki-
adásban hozza ú j r a forgalomba az „American 
Braille Press" párizsi központja. 

Halálozás. Peterdi László, Kaposkeresztur köz-
ség 34 évig volt kántor taní tója , Tanító-Körünk-
nek 4 év óta tevékeny vezetője, fá radhata t lan 
és példás munkásságban eltöltött 56-ik évében, 
az utolsó szentségekkel megerősítve, Pécsett, 
ahol betegségére gyógyulást keresett, várat la-
nul elhúnyt. A megboldogult földi maradvá-
nyait folyó hó 2-án délután 4 órakor helyezték 
örök nyugalomra a kaposkereszturi temetőben. 

Halálozás. Szalay Imre fővárosi tanító életének 40., 
értékes tanítói munkásságának 20. évében meghalt. 
Földi maradványait április hó 28-án helyeztük el a 
Farkasréti temetőben. 

H I V A T A L O S R É S Z 

A m. kir . vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 52.298/1934. VI. számú rendelete a Nyári 

Iskola ügyében. 

Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és a kecske-
méti kir. tanfelügyelői kirendeltség vezetőjének. 

Általános tapasztalat, hogy a nyár i szünet-
ben az elemi iskolák növendékei a tanév folya-
mán szerzett ismeretek jórészét elfelejtik és el-
szoknak a rendszeres szellemi munkától. Emia t t 
sok időt és fáradságot kell a taní tóknak for-
dítaniok a feledésbe ment ismeretek föleleve-
nítésére s a tanulóknak a rendszeres munkához 
való szoktatására, hogy a siker teljes reményé-
vel folytathassák az ú j tanévben nevelő és ok-
tató munká juka t . 

Az elemi iskola I—IV. osztályát végzett ta-
nulók részére szerkesztett Nyári Iskola egyes 
füzeteiben található és szórakozásszámba menő 
feladatokkal való foglalkozás a nyár i szünidő-
ben megóvja a tanulókat attól, hogy ismereteik 
feledésbe menjenek és a rendszeres szellemi 
munka menetéből tel jesen kizökkenjenek, anél-
kül, hogy a szükséges nyár i pihenésük és szó-
rakozásuk ezáltal csorbát szenvedne. E felada-
tokkal való foglalkozás jó hatása természetesen 
csak fokozódnék, ha előzően, azaz a tanév be-
fejeztével, amikor a növendékek a füzeteket be-
szerzik, némi i rányítást és buzdítást kapnának 
tanítóiktól a Nyári Iskolában fölsorolt mun-
kálatok elvégzésére. Ajánla tos volna továbbá 
a következő tanév elején a kidolgozott felada-
tokat tar ta lmazó füzeteket beszedni s azok tar-
talmát venni alapul a tanévelej i szokásos is-
métlésekhez. 

Hív ja fel kir. Tanfelügyelő úr minderre tan-
kerülete tanítóságának figyelmét. 

Budapest, 1934. évi m á j u s hó 8-án. 

A in. kir . vallás- és közoktatásügyi miniszter 
52.393/1934. VI. sz. a lat t kelt rendelete az isko-
láknak gyermeknyara l ta tás céljaira leendő át-

engedése tá rgyában. 

Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és a kecske-
méti kir. tanfelügyelői kirendeltség vezetőjé-
nek, a budapesti és szegedi tankerületi polgári 

iskola kir. főigazgatójának. 

Budapest székesfőváros tanácsa, miként a 
múltban, úgy a folyó iskolaévet követő szün-
időben is gondoskodni kíván a testileg lerom-
lott, fejlődésben visszamaradt, szegénysorsú fő-
városi gyermekek vidéki nyaral ta tásáról . 

Felhívom Címedet, hogy ennek a gyermek-
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nyaral ta tásnak biztosítása céljából a hivatali 
elődöm 860—05—25/1931. VIII . b. sz. a. kelt ren-
delete értelmében j á r jon el, illetőleg utasí tsa a 
tankerületébe tartozó összes á l lami ' és községi 
polgári üú- és leányiskolák, va lamint az állami 
és községi elemi iskolák igazgatóit, gondnok-
ságát, illetőleg iskolaszékét, hogy Budapest szé-
kesfőváros tanácsának megkeresésére az is-
kolaépületek a r r a alkalmas helyiségeit ennek 
a tanévnek nagyszünidejében éppúgy, mint a 
jövőben is mindenkor bocsássák rendelkezésre 
és a nyara l ta tás ügyét teljes erejükkel támo-
gassák. 

* 

Valamennyi főtisztelendő Egyházi Főhatóság-
nak. 

Az illetékes felügyelőhatósághoz intézett ren-
deletemet azzal a kérelemmel van szerencsém 
Címed nagybecsű tudomására hozni, hogy a 
bölcs főhatósága a la t t álló iskolákra nézve ha-
sonló módon intézkedni méltóztassék. 

Budapest, 1934. évi május hó 8-án. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
54.117/1934. VI. főoszt. sz. alatt kelt rendelete 
testnevelési továbbképző tanfolyam rendezése 

tárgyában. 

I. 
Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és a kecske-
méti kir. tanfelügyelői kirendeltség vezető-

iének. 
A ni. kir. testnevelési főiskola engedélyem 

alapján a folyó tanév végén, jún ius hó 25-től 
jú l ius hó 15-ig te r jedő időben népiskolai taní-
tók és tanítónők részére a népiskolai testneve-
lés körében továbbképző tanfolyamot rendez. 

A résztvevők az elméleti előadásokat közösen 
hal lgat ják, a gyakor la t i tanítás azonban ne-
menként külön csoportokban történik. 

A tanfolyam dí ja — a tanfolyamon való rész-
vételt igazoló bizonyítvánnyal együtt — 25 P, 
amely a tanfolyam megkezdésekor fizetendő. 

A résztvevők a tanfolyam t a r t a m a alatt a fő-
iskola internátusában 50 P lefizetése ellenében 
kedvezményes elszállásolást és ellátást (na-
ponta háromszori étkezést) élvezhetnek. 

A tanfolyamon résztvenni óhaj tók legkésőbb 
folyó évi június hó l-ig jelentkezzenek a fő-
iskola igazgatóságánál (Budapest, I., Győri-út 
13. sz.) annak megjelölésével, hogy lakás és el-
látási kedvezményre igényt tar tanak-e? 

Felhívom a kir . Tanfelügyelő urat, hogy a 
tanfolyamot a vezetése alatt álló tankerület 
állami, községi, érdekeltségi, társulat i , magán-
és izr. népiskolai tanítóinak figyelmébe a ján l ja 
és szólítsa fel őket a tanfolyamon való rész-
vételre. 

I I . 

Valamennyi Főtiszt. Egyházi Főhatóságnak. 
A kir. tanfelügyelőkhöz intézett rendeletemet 

azzal a kéréssel van szerencsém a Főtiszt. Egy-

házi Főhatóság nagybecsű tudomására hozni, 
hogy a bölcs főhatósága a la t t működő tanítókra 
nézve hasonló módon intézkedni méltóztassék. 

Budapest, 1934. évi m á j u s hó 7-én. 
A miniszter rendeletéből: 

Dr. Huszka Ernő s. k. 
miniszteri tanácsos. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
1934. évi 1183/ein. számú rendelete a tényleges 
és nyugdí jas közszolgálati alkalmazottak gyer-
mekei részére 1934. évi nyár i hónapokra szóló 

vasúti arcképes igazolványok érvényesítése 
tárgyában. 

I . 
Valamennyi alárendelt hatóságnak és intéz-

ménynek. 
Az állami, törvényhatósági, községi, feleke-

zeti stb. alkalmazottak és nyugdíjasok igény-
jogosult gyermekei részére a folyó évi nyár i 
hónapokra (június 15—szeptember 15) szóló arc-
képes vasúti igazolványok érvényesítése folyó 
évi május hó 16-án megkezdődik. 

Az igazolványok érvényesítése, illetőleg- az ú j 
igazolványok kiállítása az eddigi feltételek 
mellett történik, tehát az 1932. évi 1694/eln. sz. 
rendeletben foglaltak (lásd Néptanítók Lapja 
1932. évi 11. szám) a folyó évre nézve is irány-
adók. 

I I . 
Főtisztelendő egyházi Főhatóságoknak. 

A tényleges és nyugdí jas közszolgálati alkal-
mazottak gyermekei részére a nyári évnegyedre 
szóló arcképes igazolványok érvényesítése tár-
gyában kiadot t rendeletemet szíves tudomás és 
további e l j á rás végett van szerencsém tiszte-
lettel közölni. 

Budapest, 1934. évi ápri l is hó 30-án. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Petri Pál: A gyermek, mint a jövő záloga. — Schirilla 
Edit: Jellemnevelés és iskola. — Hadvagy Sára: A számo-
lás-mérési érákon szerzett tapasztalatok. — A. megürese-
dett tanítói állások betöltése. — Szépudrary László: 
Az elemi iskolai tornaünnepély célja és műsora. — Iskolán-
kivüli népművelés. A közművelődési rádió előadássorozat 
első féléve. — Gyakorlati pedagógia. Drozdy Gyula: Mon-
datbővítés a megismertetett határozókkal. — Hazai (s 
külföldi tanügyi lapokból. Az iskolakertről. — Normális 
gyermekek — idegbajos tanítók. — Tudomány, irodalom, 
művészet. — Külföldi irodalom. — Külföldi szemle. — 
Pedagógiai szeminárium. — Egyesület élet. — Hírek. 
A nemzeti gyermekhét megnyitása. — Hivatalos rész. — 

Pályázatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LÖRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda Bpest, Múzeum-körűt 6. 
A kiadásért felelős: CZAKÓ ELEMÉR. 
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P A L Y A Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és inagánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétküldhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

CSAHOLCI református helyettestanítói állásra pályá-
zatot hirdet az egyház presbitériuma. Fizetés: Jj4'50_P 
államsegély, 1 mázsa 25 kiló búza és 15 kataszteri EoTd 
föld hozadékának 1/ 12-ed része havonkint. Kötelesség: 
minden tanítói és kántori tennivaló, lelkész helyett aka-
dályoztatás esetén templomi szolgálat, egyházi jegyző-
könyv vezetése, belmissziói munkákban segédkezés. Pá-
lyázati kérvényeket a jelen hirdetmény megjelenésétől 
számított 21 napon belül a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 69.870—1933. VI. számú rendelete szerint ki-
állított okmányokkal felszerelten a lelkészi hivatalhoz 
kell beadni. Cím: Csaholc, u. p. Jánk—Kisnamény. Helyi 
jelölt van. Okmányok visszaküldésére válaszbélyeg csa-
tolandó. (162) 

SZÉKESFEHÉRVÁR izraelita vallásközségének is-
kolaszéke a Goldzieher Ignác elemi népiskolánál a folyó 
évi szeptember 1-én nyugdíjazás folytán megüresedő ta-
nítói állásra, melyet segédtanítóval óhajtunk betölteni, 
ezennel pályázatot hirdet. Az állásra csak olyan nőtlen 
férfitanító pályázhat, akinek 1. legalább három évi gya-
korlata van; 2. aki kántori oklevéllel bír; 3. akinek 
olyan zenei képzettsége van, hogy a templomi énekkart 
be tudja tanítani és vezetni; 4. aki gyakorlatilag be 
tudja mutatni, hogy képes a kántori teendőket ellátni; 
5. aki a héber nyelvben és liturgiában kellően jártas; és 
6. aki a német nyelvet szóban és írásban bírja. Az illető 
köteles a tanítói és kántori tisztségnek megfelelő vallá-
sos életmódot folytatni. Javadalmazás: a törvényben 
megállapított segédtanítói fizetés. A kellően felszerelt 
kérvények a pályázat megjelenésétől számíto.tt három 
héten belül az alábbi címre küldendők: Dr. Krausz Zsig-
mond iskolaszéki elnök, Székesfehérvár. (160) 

MONOR római katholikus iskolaszéke tanítónői ál-
lásra pályázatot hirdet. Fizetése államsegélyes. Köteles-
sége osztályt és szívgárdákat vezetni. Kérvények június 
10-ig elküldendők kellően felszerelve. Helyi pályázók 
lesznek, sőt helyettes tanítónő is van. Az állás szep-
temberben elfoglalandó. Válaszbélveg küldendő. Iskola-
szék. (161) 

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI m. kir. mezőgazdasági 
szakiskola folyó évi október hó 1-én kezdődő kétéves 
tanfolyamára pályázatot hirdet. Az iskola célja gazdák 
és bérlők fiainak, valamint uradalmak részére altiszteket, 
nevelni. Ezenkívül az iskola sikeres elvégzése kis tej-
iparosi üzemek vezetésére is képesít. Egy évre fizetendő 
összes díjak 260 pengő, melyért az iskola tanulóotthoná-
ban teljes ellátást is kap. Az összeg több részletben is 
fizethető. Sokgyermekes családból származók és szegény-
sorsú szülők gyermekei rézére igen kedvezményes és in-
gyenes helyek is vannak. Felvehetők 17. életévüket be-
töltött, legalább négy elemi osztályt végzett ifjak. Sze-
mélyes vagy írásbeli megkeresésre bárkinek szívesen 
nyújt felvilágosítást az igazgatóság. (159) 

Elegáns, könnyű, tiszta 
gyapjú tropical és freskó 

ö l t ö n y 
kabát, és nadrág 

világos szürke és drap 
színekben 

58 p e n g ő s 

p e n g ő s 

akciósárban 
6 havi fizetés kedvez» 

ményével is. 

REFORM 
RUHÁZATI R T 
VI, Vilmos császárit 5» 
Tel.: 13=0=96, 13=2=96. 

A PESTSZENTLŐRINCI karmelita nővérek Szent 
József és Szent Lőrinc Otthona felvesz 2—8 éves fiú-
gyermekeket. Havi tartásdíj 30 pengő. Bővebb felvilágo-
sítást az intézet főnöknője ad: Pestszentlőrinc, Gyöngy-
virág-u. 41. (171) 

INTERNÁTUSBA FELVÉTEL. A hódmezővásárhelyi 
református gimnáziumi fiúinternátus igazgatóságához a 
felvételi kérvények, kellően felszerelve, július hó 31-ig 
nyújtandók be. Az internátus a gimnáziumi épülettel egy 
telken fekszik, tágas, fás udvarkerttél. A felügyeletet és 
korrepetálást a négy bentlakó felügyelő és nevelőtanár 
látja el. A teljes díj — lakás, fűtés, világítás, mosás, ki-
sebb gyógyellátás és napi négyszeri ízletes és bőséges el-
látással — havi 45 pengő. Jó előmenetelő szegény ta-
nulók indokolt esetben kedvezményben részesülnek. Kí-
vánatra részletes tájékoztatót küld a gimnáziumi igazga-
tóság. (173) 

Olvasóink fievelmébe ajánljuk az. 

O P E R A Z O N G O R A T E R M E T , 
hol tanítók ELŐLEG NÉLKÜL a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrendű Z O N G O R Á K A T , P I A N I N Ó K A T . 

B u d a p e s t V I I , K l a u z á l . u t c a 3 5 . » I 

TANÍTÓK, TANÁROK, 
NYUGDÍJASOK FIGYELMÉBE! 
BALATONUDVARI községben, Balaton-
füred közelében, közvetlenül a Balaton 
partján, a fürdőkabinoktól két percnyi 
járásra, olcsó családi ház vagy villa épí-
tésére alkalmas telkek eladók. — Kitűnő 
ivóvíz, déli fekvés! Olcsó építkezési lehe-
tőség. — Közvetítő kizárva. — A vásá-
rolni szándékozók közvetlenül a falusi 
gazdákkal tárgyalnak. — Levélbeli meg-
keresésekre Siskey Imre református lel-
kész válaszol. (130.) 
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c P C H A D E K 
A N T A L N í z 
B U D A P E T T 

Törvényesen védve: 
58.083. sz. a. 

A citrom 
a legtermészetesebb 

bőrápolószer 
A bőrnek épp olyan nagy 

szüksége van vitaminokra, mint 
bármely más szervnek. Éppen 
ezért a legmodernebb bőrápolási 
terápia a különböző természetes 
vitaminok alkalmazása. 

A citrom nedvének és olajá-
nak nagy értékére felfigyelt egy 
kozmetikus, sokévi tapasztalat 
és eredményes kísérletezés után 
bebizonyította, hogy a citromos 
készítmények, a citrom nedve és 
olaja emelik a bőr mirigytevé-
kenységét, serkentőleg hatnak a 
vérkeringésre, ezáltal megerősí-
tik az arcizmokat, a ráncos, de-
formált arcok a citromos kezelés 
után felfrissülnek, eredeti formájukat, friss, üde sima-
ságukat visszanyerik. A citromos arcápolószerek ható-
anyaguknál fogva teljesen ártalmatlanok. 

Szinte csodát tesz a citrom vérképző és idegerősít« 
„C-vitaminja a bőr szárazságra, érdessegre, ráneoso-
dásra, valamint a bőr zsirosságra, tágpőrusra, mit-
esszerre, szeplőre és sárga foltosodásra hajlamos arc-
bőröknél. Arekezelések és a szerek összeállítása egyé-
niek. 

Schadek Antalné törvényesen védett arcápolószerei 
az első és egyetlen magyarországi citromos készítmé-
nyek, melyeknek használata feleslegessé tesz minden 
más arcápolást. 

Schadek Antalné kozmetikai intézete az egyetlen, 
ahol citromos arccsomagolásokat adnak, mégpedig 
olyan árakon, melyeket mindenki meg tud fizetni. 
Citromkenőcs, zsíros, éjjelre P 
Citromkenőcs, nedvdús, nappalra, púder alá P 
Citromkenőcs szeplő ellen P 
Citromarcvíz, bőrzsirosság, mitesszer ellen P 
Citromo'.aj arctisztításra P 
Citromnapolaj P 1.50 
Citromszappan P — 80 
Citrompúder P 3.— 

Schadek Antalné kozmetikai intézete díjtalanul ad 
bárkinek tanácsot a citromos arcápolószerek haszná-
latára nézve. 

Schadek Anta lné 
k o z m e t i k a i i n t é z e t e 

B u d a p e s t I V , Vácieutca 9 
C o r s o m o z i h á z b a n ^ f e 
T e l e f o n s z á m : 8 7 - 5 - 1 6 . 
A. m. t. Tanítótestület tagjai kedvezményben részesülnek! 

KESZTHELY, Ranolder-intézet. Ideális helyen, a Ba-
laton partján épült egyetlen leányinternátus. Felvesz 
elemi, polgári iskolai és varrótanfolyamra járó növendé-
keket. Állandó felügyelet. Bőséges, elégséges tápláló el-
látás. Havi tápdíj 45 pengő. Iskolai díjak a prospektus-
ban, amelyet szívesen megküld az intézet főnöknője. (163) 

INTERNÁTUSBA FELVÉTEL. A hódmezővásárhelyi 
református leánylíceummal kapcsolatos leányinternátusba 
a kellően felszerelt felvételi kérvények július hó 31-ig 
nyújtandók be. Felvétetnek I—V. osztályú leánylíceumi, 
VI—VIII. osztályú gimnáziumi és I—IV. polgári isko-
lai leánytanulók. Az internátus a líceummal egy épület-

2.— 
1.50 
4.— 
1.50 
1.50 

ben van, fás, árnyas udvarkerttel. Tágas szobái déli fek-
vésűek. A felügyeletet és korrepetálást három bentlakó 
felügyelő és nevelőtanárnő látja el. A teljes díj — la-
kás, fűtés, világítás, mosás, kisebb gyógyellátás és napi 
négyszeri ízletes és bőséges ellátással — havi 55 pengő. 
Az arra érdemes tanulók kedvezményben részesülnek 
Kívánatra részletes tájékoztatót küld a leánylíceum igaz-
gatósága. (172) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a s zerkesz tőség n e m vállal f e l e lőssége t . 

CSERÉLNÉK egészséges vidékű községből (járási 
székhely) evangélikus államival. „Kellemes hely" jel-
igére. (164) 

CSEHÉLNE nagyváros közeléből, vasút melletti hely-
ről, református kántortanító. A városban mindenféle jel-
legű középiskola. „Családosoknak előnyös" jeligére leve-
leket a kiadóhivatalba. (165) 

CSEHÉLNÉK állami tanerővel hegyvidékről, fővonal 
mellől, több tanerős iskolától, Budapest közelébe vagy 
környékére. „Csere" jeligére a kiadóba. (158) 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest II, Török-utca 8. (A budai Margit-híd-
főtől a második utca jobbra.) 

KA HTA HSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII, Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak, Mendölnél. 

FELHÍVATNAK a nagyváradi kir. katholikus tanító-
képző intézetben végzett összes tanítók, hogy címüket, a 
további megbeszélések végett, tudassák Renner György 
tanítóval. Címe: Űjiráz, u. p. Kótpuszta, Bihar m. (147) 

CSERÉLNÉK nagyközségből, nagyközségi római ka-
tholikus tanítónővel vagy tanítóval. „Jövő tanév" jel-
igére. (155) 

AZ ÉNEKTANÍTÁSNÁL hasznos segédeszköznek bi-
zonyult Kovács Dezső Népiskolai Dalgyűjteménye. Tar-
talma 86 maradandó becsű népdal harmónium kísérettel. 
Leszállított áron, 3 pengő 50 fillérért kapható — a pénz 
előzetes beküldése esetén •—• Fischer Lajos könyvkeres-
kedőnél, Sárospatakon. (52) 

ELADÓ HÁZAK MISKOLCON, teljesen új, adómen-
tesek, modern kettőszobás, fürdőszoba és mellékhelyisé-
ges, szép kerttel. Érdeklődni: Fatelep, Vav-út 37. (170) 

HA 1 PENGŐÉRT megrendeli „A szalámi" című egy-
felvonásos, évzárói vígjátékot, átolvasásra másik kettőt 
is megkiildök. Bartunek János, Körmend. (169) 

CSERÉLNE teljes államsegélyes, öttanerős iskolától 
római katholikus tanító jövedelmező kántortanítóval vagy 
államival. Város, állomás közel. Jelige „Vakáció". (168) 

Rieger Ottó orgonagyár 
Budapest X, Szigligeti=utca 29. 
(Rákosfalva.) Telefonszám: 96—3 —45. 

Új orgonákat, 
homlokzatsípok készítését, min« 
dennemű orgonajavításokat mér-
sékelt áron, szakszerűen elvállal. 
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CSEKÉLY díjért hálával mennék kántortanítóhelyet-
tesnek, hol jövőmet megalapozhatnám. Iskola, Tekla-
falu. (175) 

HOVA kell egyházi, világi karnagy állami tanító? 
Cserélne is húsztanerős járási székhelyről. „Karnagy" 
jelige, kiadóhivatal. (176) 

ANYAROZSOT és kőrisbogarat szárított állapotban 
legmagasabb napi árban vesz Tisza-gyógyszertár, Debre-
cen, Magoss György tér 9. (174) 

JÓRAVALÓ MINDENEST, fiatalt, keres kertes la-
kásba, házikisasszony mellé, minden munka végzéséhez, 
úri család. „Államtitkár." (167) 

..MESÉK ÉS JÁTÉKOK." 3—10 éves gyermekek szá-
mára írta: Weber Mária. Kapható a szerzőnél, Kis-
pest 2., Werbőczy-u. 5. Ára 4 pengő és a postakölt-
ség. (166) 

Legolcsóbb bevásárlási forrás. 
Fizetési kedvezmény 

E H A L L , 
ANDRÁSSYsŰT 15. SZÁM 

D Ö R E N H E N R I K ÉS T Á R S A 
iskolabútor-gyára. BpestVI, Dévényi.út 20-22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasállyányú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból 

Telefon: 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bermeutve. 

GONDOSKODJUNK 
MEGFELELŐ 

VIZSGÁI JUTALOM, 
KÖNYVEKRŐL ® 

Legalkalmasabbak 
az V. — VI. oszt. és tanonciskolák számára 
az ifjúsági könyvtárak jegyzékébe sorozott 

KÖNYVBARÁTOK 
KIS KÖNYVEI 

Velösy Elek: Miska 
Tamás István: Szegedi pedellus 
Hankó Béla: Vízen és vízparton 
Szentgyörgyi Sándor: Vihar Buda fölött 
Tamás István: Szabadkai diákok 
Szondy György: Testvérke naplója 
Lambrecht Kálmán: Herman Ottó élete 

Ára kötetenként ízléses kötésben, 
díszes borítólappal P 3'80. 

Egyéb ajánlható jutalomkönyvek: köpVe 

Balogh Anna: A szikra kipattant 2" — 
Balogh Anna : Új hajtások 1 2 0 
Donászy Ferenc: A nagyváradi tüzes galambok 1 7 0 
Donászy Ferenc: A vaskereszt és más regé=* 

nyes diáktörténetek 1 4 0 
Gárdonyi Géza: Áprilisi költemények 2" — 
Gárdonyi Géza: Arany, tömjén, mirha. . . . 2" — 
Gárdonyi Géza: Fűzfalevél, nyárfalevél . . . . 2 ' — 
Gyomlay László: A bártfai harangok 2'— 
Gyomlay László: A becsület 1' — 
Gyomlay László: Korompay Pista öröksége.. 2"—-
Gyomlay László: A mi táborunk 2'— 
Hunyady Béláné: A fejedelmi koldusasszony — "80 
Lelkes Nándor: Tárogató mellett 1 • — 
Molnái— Lajtha : Játékország 8 - — 
Palik Ferenc: Attila sírja 2* — 
Radványi K.: Nyugat országain keresztül 2 ' — 
Szondy György : Mécsvilág I * — 

Iskolai megrendeléseket portóment esen, 
szükség esetén hitelre is szállítjuk. 

K. M. E G Y E T E M I N Y O M D A , 
BUDAPEST VIII, MÚZEUM.KÓRÚT 6. 

S Z L E Z A K L Á S Z L Ó HARANG» ES  
ÉRCÖNTÓDE 

Harangi 
felszerelés 

Harangláb: 
gyár 

BUDAPEST 
VI, Frangepán 

utca 77. 
Telefon: 
91-3-53 

(Budapest-belvárosi főplébánia-templom részére készített 2400 kg-os 
„Polgármester-harang", melyet 1928 november 25-én szentelt fel 

dr. Serédi Jusztinián bíbornok hercegprímás úr.) 

A budapesti Bazi l ika 7 9 4 5 kg-os ú] harangja gyáramban készült . 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, az 1921. és 1923. 
évi vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézmű* 
ipari tárlaton kormánydíszoklevéllel, az 1927. és 1928. évi budapesti, 
székesfehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon nigv arany• 
éremmel, az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — 

Számos egyházi elismerőlevél 1 
Költségvetéssel díjmentesen szolgál 1 Előnyös fizetési feltételek 

migyar* 
ország 
aranya 
koszorús 
Mestere 
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fKc ÖRIYVNAPI KIADVÁNYAINK 
MÓRA FERENC „GEORGIKONVFA 
a szerző szerint mindig a legkedvesebb könyve marad. 
Könyvnapi második kiadása. Fve P 1'20 
E könyvre rendelését mielőbb ad ja fel, mert már csak 
korlátolt példányszám áll rendelkezésre. 

F O N T O S ! 

DALLOS H A N N A grafikus művész „MI ATYÁN KM A 
A z albumalakú díszmű a „ M I A T Y Á N K " halhatat lan 
igéit, a fametszés nemes műfajával, drámai lüktetésű 
ábrázolásával mutat ja be tíz 38X28 cm nagyságú képben. 
A k é p e k k ü l ö n - k ü l ö n b e k e r e t e z h e t ő k ! 

KÖNYVNAPI ÁRA CSUPÁN 2 PENGŐ. 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST VIII, MÚZEUM-KÖRÚT 6. SZ. (GÓLYAVÁR) 

R Ö V I D E S E N M E G J E L E N I K 

A MAGYARSÁG NÉPRAJZA II. kötete. 
Minden tekintetben méltó folytatása a nagy érdeklődést keltett 1. kötetnek. 

• AZ ELSŐ K Ö T E T @ a táplálkozás, a település és a vele kapcsolatos építkezés, a bútorzat, a házi 
mesterkedések (házimunka, háziipar, kézművesség) és a ruházkodás (magyar népviseletek is) ősi világát 
tárja elénk a magyarság ősi műveltségének alapos ismertetésével, 
• A MÁSODIK KÖTET © az ősfoglalkozások, a népi díszítőművészet, a nép életének ünnepélyes megs 
nyilvánulásainál használt és használatos tárgyi kellékeknek, valamint a magyar népzene hangszereinek 
érdekes ismertetését nyújtja. 

Hisszük, hogy mindazok, akik sokat szenvedett népünk sorsát, múltját és jele-
nét, nemzeti önmegismerésünk nagy és nemzetnevelő fontosságát szívükön 
viselik, éppoly érdeklődéssel várják A MAGYARSÁG NÉPRAJZA második 
kötetét, mint amilyen szeretettel fogadták és forgatják az első kötetet. 

NEjM T E L J E S a leggazdagabb könyvtár sem a 
M A G Y A R S Á G N É P R A J Z A N É L K Ü L . 

Különösen fontos ez a könyv a pedagógus= 
nak, mert nem taníthatja, nem nevelheti a 
népet az, aki nem ismeri. 
HIÁNYOS a legalaposabb "műveltség is a magyarság 
néprajzának ismerete nélkül. 
A 4 kötetes mű ízléses félbőrkötésben kerül forgalomba. 

Á R A 8 0 - - P E N G Ő 
Megrendelhető havi 4"— pengős részletfizetésre is. 

Lóca fűrészelt háta. Nógrád m. K I R Á L Y I M A G Y A R E G Y E T E M I N Y O M D A 
BUDAPEST, VIII KERÜLET, MÚZEUMsKÖRÚT 6. SZÁM. (GÓLYAVÁR.) 
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ÍK beiratások idejére 
Beszerzendők: az iskoláztatási kötelesség 

teljesítésének biztosításáról 
szóló 1921. évi XXX. t. c. 
végrehajtásához szükséges 

nyomtatvány=ürlapok 
és beíratási 
ny omt atv ány ok. 

Az összes hazai tanintés 
zetek n y o m t a t v á n y a i t a 
Vallás és Közoktatásügyi 
Minisztérium rendelkezése 
alapján és a legújabb rens 
delkezéseknek megfelelő 
érvényes mintákban készíti 
és szállítja a 

K. M. EGYETEMI N Y O M D A 
K I A D Ó H I V A T A L A 
BUDAPEST VIII, MÚZEUM-KÖRÚT 6. SZ-. 

N E M T A N Í T H A T 
egyetlen tanító sem kifogástala= 
nul, ha még mindég nélkülözi a 

T A N T E R V 
ÉS U T A S Í T Á S O K A T 

a népiskola számára. (Kiadta a 
m. kir. vallás* és közoktatásügyi 
miniszter 2,495/1932 ein. számú 
rendeletével.) Az ötszázötven> 
két oldal terjedelmű kötetet 
a 60,139/1932 VIII . d. számú V. 
K. M. rendelet alapján közvetlen 
megrendelésre, a pénz előzetes 
beküldése mellett 2 pengő 30 
fillérért bérmentesen szállítja a 

K. M. EGYETEMI N Y O M D A 
BUDAPEST VIII, MÚZEUM;KÖRŰT 6. SZÁM 

H A Z A I E R E D E T Ű 
szemléltető képek ma alig kaphatók. Az 

EGYETEMI NYOMDA 
az iskolák segítségére siet, midőn lénye= 
gesen leszállított áron bocsátja az iskolák 

rendelkezésére a Balog Rudolfíféle 

SZEMLÉLTETŐ 
MÜLAPOK 

sorozatát: 

1. Budapest, Halászbástya. — 2. Budapest, 
Vajdahunyad vára. — 3. Rudolf-rakpart. 
— 4. Budapest, a királyi vár. — 5. Buda-
pest, Országház. — 6. Budapest, Kossuth-
mauzoleum belseje. — 7. Budapest, lánc-
hídi oroszlán a Halászbástyával. — 8. Ma-
gyar viselet Pécs mellett. — 9. Mező-
kövesdi kislány. — 10. Öreg matyó kis-
lánnyal. — 11. Búzaszentelés. — 12. Árva 
vára. — 13. A kassai dóm. — 14. Pannon-
halma, apátsági templom belseje. — 15. 
Sopron. Szentháromság-szobor a városház 
tornyával. — 16. Pécs, a székesegyház bel-
seje. — 17. Pécs, a székesegyház. — 18. 
Kosok a Hortobágyon. — 19. Tanya a 
Hortobágyon. — 20. Vihar a Hortobágyon. 
— 21. Hortobágyi ménes. — 22. Szénahor-
dás a Hortobágyon. — 23. Bikák a Hor-
tobágyon. — 24. Birkák a Hortobágyon. — 
25. Vaddisznók a sümegi erdőben. — 26. 
Nyári jászol. — 27. A béka. — 28. Hévizi 
lótuszok. — 29. Aggteleki cseppkőbarlang. 
— 30. Dobsinai jégbarlang. — 31. Vitorlás-
verseny a Balatonon. — 32. Balatonfüred. 
Vitorlások. — 33. II. Rákóczi Ferenc (Má-
nyoki festménye az Orsz. M. Szépművé-
szeti Múzeumban. — 34. Noé bárkája 
(Brughel festménye az Orsz M. Szép-
művészeti Múzeumban). — 35. Madonna 
a gyermekkel és szentekkel (Luini fest-
ménye az Orsz. M. Szépművészeti Mú-

zeumban. 

DÍSZE A Z ISKOLÁNAK,EGYí 
BEN P E D A G Ó G I A I ÉRTÉK IS. 
A 35 műlap eddigi 
ára volt 122 30 P. 
A leszállított új ár : 

A rendeléseket a beérkezés sorrendjében 
intézzük el. 

K. M. EGYETEMI NYOMDA 
B UDAPEST VIII, MÚZEUM-KÖRÚT 6. SZÁM 

P 
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A TANÍTÓ HIVATÁSÁNAK 
LEGFONTOSABB 

segédeszköze a 

NÉPISKOLAI 
EGYSÉGES 
VEZÉRKÖNYV 

20 pengőt kitevő vételárnál, csekély 
havi 2 pengős részletfizetésre is be* 
szerezhető. 

S A J Á T M U N K Á J Á T K Ö N N Y Í T I M E G , 

ha beszerzi e csekély rész* 
letfizetésre, a tanító és a 
tanítónő. 

A sorozat eddig megjelent kötetei : 

1. Molnár Oszkár: A tanítási mód- P 
szer történeti fejlődése. Quint Jó-
zsef előszavával 3 — 

2. Fodor Ferenc: A magyar elemi 
népiskolai földrajzi oktatás 4-— 

3. Quint—Stelly—Stolmár: A termé-
szeti és gazdasági ismeretek ta-
nítása a III—IV. oszt 6-40 

4. Quint—Drozdy: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok az I. osztályban.. 920 

5. Háros—Körösi: A magyar fogal-
mazás vezérkönyve 4-40 

7. Berwaldszky—Tscheik: A rajzok-
tatás vezérkönyve, Drozdy Gyula 
előszavával 16-— 

8. Drozdy Gyula: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a III. osztályban 10-— 

9. Drozdy Gyula: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a IV. osztályban 8-— 

10. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a II . oszt. 3-20 

11. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a III . oszt. 4-50 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA KIADÓHIVATALA 
B U D A P E S T VIII , M Ú Z E U M í K Ö R Ü T 6. S Z Á M ( G Ó L Y A V Á R ) 

A magyar nép nevelőinek 
legmesszebbmenő érdeklődésére tart számot: 

SZEKFÜ GYULA: HÁROM NEMZEDÉK 
ÉS AMI UTÁNA KÖVETKEZIK 
című most megjelent műve. 

Ez a könyv tudományos visszapillantás az utolsó száz esz« 
tendő történetére. A már két kiadásban teljesen elfogyott 
„Három nemzedék" teljes szövege mellett a szerző egy 
újonnan megírott részben a Trianon óta élő magyarságnak 
szellemi irányait rajzolja meg és ezzel a mai napig megs 
hosszabbítva a magyarság életsorsának leírását, a szellem-
tudományi történetírás magaslatáról világít napjaink prob* 
lémáiba. 

A „Magyar Könyvbarátok" illetménykötetként kapják ezt és még három 
nagyon értékes művet évi 20 pengő előfizetés fejében, ami negyedévenként 
5 pengős részletekben fizethető. 

Bolti ára egészs 
vászonkötésben 
10— p e n g ő ! 

A „Magyar Könyvbarátok"=ról részletes tájékoztatót ingyen küld a 

K. M. E G Y E T E M I N Y O M D A , B U D A P E S T VIII , M Ú Z E U M * K Ö R Ú T 6 
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1 <9? tanév vége közeleg1 
Megrendelhetők : a z e i e m i népiskolák részére 

a h ivata los mintájú és 
szerkesztésű 

értesítő könyvecskék 
és bizonyítványok 

az iparos tanonc i sko lák 
részére a 

bizonyítványok 
De nem csak ezeket, has 
nem az összes számviteli», 
nyilvántartási» és a többi 
elrendelt nyomtatványokat 
a Vallás és Közoktatás» 
ügyi Minisztérium rendes 
letére és szerkesztésében 
készít i és szá l l í t ja a 

K. M. E G Y E T E M I N Y O M D A 
K I A D Ó H I V A T A L A 
BUDAPEST VIII, MÚZEUMsKÖRÚT 6. SZ. 

Harmóniumot , zongorát , hangszert 
ne vásároljon, amíg nem látta árjegyzékemet. 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 
REMÉNYINÉL SEäÄX' í -£ 

A Zeneművészeti Főiskola szállítója. 
K é r j e l e g ú j a b b 3 2 . s z . á r j e g y z é k e m e t . 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
LUKÁCS BÚTOR Á R U H Á Z 

Szolid árak. J ó minőség. Kényelmes fizetési feltételek. 
Budapest VII, Dohány-utca 30. Telefon : 4 1 - 9 - 0 4 . 

B A R A K O V I T S J Á N O S 
m ű o r g o n a é p l t ő 
Rákospalota, Pázmány.út 72. 

Ú J O R G O N Á T 
á t é p í t é s t , h o m l o k z a t i s í p o k a t , 
m i n d e n n e m ű j a v í t á s t a leg-
m é r s é k e l t e b b á r o n vá l la l . 

Hirdetéseket felvesz a 

KIADÓHIVATAL 
Budapest VIII, Múzeum=körút 6. 

A MAGYAR KÖNYVBARÁTOK 
előfizetői a Könyvbarátok Kis Könyveiből évi 10 pengőért négy olyan könyvet kapnak, 
amelynek bolti ára darabonként 3'80 pengő. Szórakoztató élvezetet nyújtanak felnőttnek 
és az érettebb ifjúságnak egyaránt. A könyvek üdítenek és felemelnek; magyar nemzeti 
eszmények s emberibb emberség ragyognak e művek horizontja felett. Szólnak e köny= 
vek mindazoknak, kik fiatalok, vagy szívökben fiatalok tudnak maradni. 

E d d i g megjelent kötetek: Velősy Elek: Miska, Tamás 
István : Szabadkai diákok, Hankó Béla: Vizén és vízparton, 
Szentgyörgyi: Vihar Buda felett, Tamás István: Szegedi 
pedellus, Szondy György : Testvérke Naplója. Most van 
nyomás alatt: Lambrecht Kálmán : Herman Ottó élete. 
Herman Ottó küzdelmes, példás, sikerekben gazdag, vál-
tozatos élete Lambrecht kezében a legérdekfeszítőbb regény 
színeit és fordulatait kapja. Számos képpel jelenik meg. 
A sok megpróbáltatás közepette kissé reményét vesztettek 
számára keresni sem lehetne alkalmasabb olvasnivalót. 

K. M. EGYETEMI NYOMDA BUDAPEST IV, KOSSUTH LAJOS- U. 18 
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ORGONA-HARMÓNIUMOK Évtizedek óta 
közismert legjobb 

ház- , d a l á r d á k - , i s k o l á k - és különösen t e m p l o m o k n a k . 
Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmóniumsraktár 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margitshídfőtől a második utca jobbra. 

Fizetéskedvezmény. Sürgönyeim : „Harmonhörl". Telefonszám: 51-6-52 

Az összes elemi iskolák igazgatói és osztálytanítói 

SZÍVES F I G Y E L M É B E ! 
A részletes tananyagbeosztásoknak elrendelt e'l» 
készítéséhez a Valláss és közoktatásügyi Miniszs 
térium utasítása alapján készült nyomtatványokat 
a j á n l a t o s m á r m o s t b e s z e r e z n i ] 
660. rakt. sz. Népiskolai helyi tanmenet 

külív 6 fillér 
660. ,, „ Népiskolai helyi tanmenet 

belív 6 „ 
643. n Koncentrációs részletes hes 

lyi tanmenet külív (I—IV. 
oszt. sz.) 14 „ 

643. „ ,, Koncentrációs részletes he» 
lyi tanmenet belív (I—IV. 
oszt. sz.) 14 „ 

644. ,, Koncentrációs részletes he« 
lyi tanmenet külív (V—VI. 
oszt. sz.) 14 „ 

644. ,, „ Koncentrációs részletes he? 
lyi tanmenet belív (V—VI. 
oszt. sz.) 14 „ 

A 660. r. számú nyo ntatványból tantárgyankint 1 kiil- és 2 bel» 
ív szükséges, míg a 643., illetve a 644 r számú nyomtatványa 
ból osztályonkint 1 kül- és 5 belív. Ez utóbbink egyI efűzve is 

kaphatók, füzetenként 1 — pengőért. 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
K I A D Ó H I V A T A L A 

Budapest VIII, Múzeum»körút 6. sz. (Gólyavár) 

Óriási választék az 
olcsó, de :ó stra-
pacipők'ől a leg-
finomabb minő-
ségekig Kívánat-
ra készséggel kül-
dök ár egyzéket. 

A Tan-
testület Tagjai ré-
szére 6 havi folyó-
számlahitel, vagy 
5 "I, engedmény. 

NŐI diwatCipÖk minden színben és fazonban P 11.50-től 
Női f e h é r c i p ő k nutuk v. vászon. Nagyon 

szép formák P 9 . 8 0 - t ó l 
Színes n ő i szsnda le t t c ipők 

divatos fazonokban P 7 - 5 0 . t ő i 
W e e k - e n d fér f ic ipő lyukasztott fejjel, 

hajlékony varrott talppal : .. .. P 1 1 . 5 0 - t ö l 
E l e g á n s b a r n a f é r f i fé lc ipő 

kézimunka, szegeit P 1 4 . 5 0 

G y e r m e k s z a n d á l barna 3 I~3 S 
4.80 5 80 

Kovácsevics Milenkó 
I V , P e t ő f i Sándor -u tca 3 . 

Itt az idő felfrissíteni a jövő tanévre szükséges kezelési nyomtatvány készletet. 

A vallás* és közoktatásügyi minisztérium által előírt 

ÖSSZES NYOMTATVÁNYOK 
az elemi népiskolák, kisdedóvodák, önálló gazdasági«, gazdasági 
ismétlő iskolák, iparostanonciskolak, ipartestületek és népművelési 
tanfolyamok részére. 

Megrendelhetők 
A KIR. M A G Y . E G Y E T E M I I ^ Y O M D A K I A D Ó H I V A T A L Á N Á L 
Budapest VIII, Múzeum»kÖrut 6. Részletes árajánlatot és árjegyzéket kívánatra készséggel küldünk. 

H A J S Z Á L A K V É G L E G E S K I I R T Á S Á R A 
előrelátó hölgyek már most gondolnak! Lábról, karról, 
arcr. l. Egy óra alatt 800—1000 szálat távolítunk el elek* 
tro nos úton (villannyal) a legkomolyabb gyors és biztos 
eredménnyel. Díjtalan tanács. — T a n e r ő k n e k 2 0 ° o eng. 

S c h a d e k A n t a l n é 
kozmetikai intézete 

Budapest IV, Váci:u. 9. Corso Mozi ház 

Hajszálakat vég legesen s e m m i f é l e szer-
rel eltávolítani nem lehet. A vegyi szerek, 
depilátoirok ideig-óráig eltávolítják a szála-
kat, de erőteljesebben visszanőnek. Vég-
legesen csakis villannyal távolítható el, ez-
időszerint a legkomolyabb, tőkéletetes,gyors, 

biztos eredménnyel. 

20.672. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda ßudapest VIII, Múzeumskörút 6. (F.: Czakó Elemér.) 
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Néptanítók Lapja 
N É P M Ü V E L É S I TÁ JÉKOZTATÓ 

C Z E R K E S Z T Ö S É G : B u d a p e s t , V., Hold-utca i6. (Magyar 
^királyi vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Telefon: 26-8-18. 

T £ " I A D Ó H I V A T A L : Kirá'yi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 
VIII. ker., Múzeum-körút 6. szám. Gólyavár. Telefon: 46-1-45. 

T ^ É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

Ü L Ö F I Z E T É S egész évre 9-60 P, negyedévre 2*40 P. Egyes szám 
-*-1 ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
820—4—106/1930. VIII. d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési díj az 
állami-, községi-, társulati-, magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37,473. számú csekkszámlájára. 

I_T IR D E T É S hivatalos pályázat 
i o fill., magánhirdetés 14 fillér 

szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P. V» oldal 85 P, V4 oldal 50 P, 
Vb oldal 30 P. A hirdetési díjak a 
kiadóhivatal címére előre fizetendők. 

N E M Z E T I KULTURA ES VI L AG K U LTUR A. 
í r t a : K O R N I S G Y U L A . 

A z o k közül a társas közösségek közül, melyek 
mint viszonylag zártabb szolidáris cselekvő 
egységek, a kultúra megvalósításának történeti 
tényezői, a legfontosabb a nemzet. A nemzet 
velejében értékközösség, a nemzeti szellem az 
értékfelfogás leghatékonyabb közössége. A kul-
túra, mint a szellemi termékek történeti egy-
sége, a nemzet igazi megkülönböztető jegye. 
Minden kultúra a nemzeti szellemből indul ki 
s oda tér vissza. Nem fejlődött ki igazi kultúra 
nemzeti közösség nélkül, mert a kultúra törté-
netileg éppen egy nemzet sajátos és egységes 
szelleme. De viszont nemzeti közösség sem le-
het kultúra nélkül, mert a puszta embercsopor-
tot éppen az avatja nemzetté, hogy kultúrájá-
ban értékelésbeli-szellem hagyományos közös-
sége tudatossá válik. Kul túra és nemzet elválha-
tatlan egység: mert a nemzet elsősorban szel-
lemi termék. 

A nemzetnek a kultúra közösségén alapuló 
fogalmát sokáig a nemzethez tapadó egyéb je-
gyek elhomályosították. A mult század közepén 
meginduló, főkép a nyelvet vizsgáló néppszicho-
lógiai irányzat a nyelv ben látta azt az ismer-
tetőjelet, mely meghatározza egy nemzet külön-
állását. Ez azonban, jóllehet egyik legfontosabb 
nemzetalkotó tényező s legtöbbször együtt jár 
a nemzeti egyéniséggel, mégsem feltétlen is-
mertetőjegy, mert például az írek az angolok-
tól, a horvátok a szerbektől elütő nemzetnek 
tar t ják magukat, noha egy nyelvet beszélnek. 
A biológiai irányzat viszont azokat kívánja egy 
nemzet tagjainak tekinteni, akiket a közös 
származás, a faj kapcsol egybe (a nemzet, na-
tio, szó is a közös ősöktől való nemzetiségre, 
születésre, nasei, utal). Ez a jegy a nemzet ősi 
történeti megalapozásában a legfontosabb 
ugyan, azonban a mai egységesnek látszó nem-
zetek többféle fajok keverékei, másfelől közös 
faj i eredet mellett is külön nemzetek alakul-
hatnak (német és holland, svéd és norvég). 
A közös terület sem alkot egy embercsoportot 
nemzetté: a zsidók például tagadhatatlanul ma 

is szolidáris nemzet, habár teljesen szétszórt 
lakóhelyen élnek. 

Mindezekkel a tényezőkkel szemben a kul-
túra sajátos hagyományszerű értékközösségének 
tudata az igazi nemzetalkotó tényező. Az euró-
pai népek, melyek sokféle törzs összeolvadásá-
ból keletkeztek, oly mértékben váltak nemzetté, 
amily mértékben sikerült nekik kulturális egy-
séget létrehozmok, az egynemű értékfelfogás 
hagyományos tudatát kidolgozniok. Az tarto-
zik egy nemzethez, aki magát a nemzeti közös-
ség tagjának érzi, ennek kollektív értékelő 
állásfoglalásában osztozik; az az öröme és fáj-
dalma, ami a nemzeté; azt tar t ja jónak és jo-
gosnak, ami a nemzeti közösség java, ha mind-
járt biológiai szempontból idegen fajból sza-
kadt is ide, sőt idegen neve van ma is. A nem-
zet elsősorban szellemi princípium. Ha nem 
ennek tar t juk, már eleve kirekesztünk a nem-
zetből mindenkit, akinek ősei nem Árpád feje-
delemmel jöttek ebbe az országba s eleve lehe-
tetlennek kell minősítenünk minden idegennek 
jó magyar emberré való beolvadását. Akkor 
Jókai Ankerschmidt-típusa, Herczeg Ferenc 
Schlamadinger-típusa ki van iktatva történe-
tünkből. 

A nemzet sajátos kul túrá ján keresztül — a 
f a j puszta biológiai, természeti tényfogalmával 
szemben — értékfogalom is: az, ami a nemzetet 
nemzetté teszi és egységesen egybetartja, egy-
részt a történetileg együttesen átélt szellemi 
közösségnek, egynemű értékelésnek tudata, 
másrészt a jövőre vonatkozóan ugyanazoknak 
az értékeknek s eszményeknek megvalósítására 
való törekvés, a szellemi-kulturális aspirációk 
közössége. Nemcsak annak tudata avat ja a 
nemzetet nemzetté, hogy szellemi fejlődésének 
történeti hagyományai közösek, nemcsak az, 
ami a nemzet volt, hanem annak a feladatnak 
tudata is, amivé lenni akar, azoknak a sajátos 
értékeknek rendszere is, amelyeknek mint ideá-
loknak megvalósítását hivatásának, történeti 
missziójának érzi. 

EBÍETES! K3NTVTÁR 
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A nemzet korábbi életében, amikor még csak 
nép, mintegy vegetatív módon, Meinecke sza-
vával élve, „növónyszerűen", személytelenül él 
és növekszik. Ekkor a benne re j lő nemzeti szel-
lem, mely a többi néptől megkülönbözteti, még 
csendesen, öntudatlanul, ösztönszerűen dolgo-
zik a nyelvben, szokásokban, népművészetben, 
erkölcsökben, jogi szabályokban, költészetben 
és zenében. A nép eljut közben fejlődésének 
ahhoz a szakához, amikor öntudatra ébred, ma-
gát más népektől megkülönbözteti, mintegy ké-
pet alkot önmagáról, külön mivoltát , önlénye-
gét átérzi. Így a nép a szellemen keresztül 
maga teremti nemzetté magát, maga szab tuda-
tosan addigi ösztönszerű politikai, gazdasági, 
művészi, költői tevékenységének irányt . Külön 
szellemi etikai egységnek, személynek érzi ma-
gát. Ennek egységet a történet különböző kor-
szakainak közös alanyisága kölcsönöz: ugyanaz 
a nemzet, mint a történet a lanya, élte meg a 
történet egymásra következő fázisait az egy-
másra folytonosságban következő nemzedékek-
ben. A nemzet történeti önazonosságának tu-
data a nemzet személyiségének a lapja. Amikor 
hosszú fejlődés u tán külön személyiségének 
tuda tá ra ébred, tudatos aka ra t támad benne 
— először néhány vezetőjében —, hogy most 
má r mint nagykorú kollektív személyiség meg-
szerezze a szabad önmeghatározás jogát, azaz 
állami szuverénitása legyen. A magára ébredt, 
öntudatossá vált nemzeti szellem, azaz ku l tú ra 
ekkor külső poli t ikai hatalmat is akar, hogy 
még szabadabban, teljesebben és erélyesebben 
fejthesse ki a benne rejlő szellemi erőket. 

A közösségnek semmiféle f o r m á j a sem t u d j a 
— főkép a nemzet magáraébredésének kor-
szakában — az embert annyira magához lán-
colni, egész szellemi lényét á thatni , fokozott 
tevékenységre, ku l tú r javak tudatos alkotására 
késztetni, mint a nemzet. Egy nemzethez való 
hozzátartozás átélése az ér téktudatnak azzal a 
categoricus imperativus-k\al jár , hogy a nem-
zet t ag ja i kötelesek a nemzet ku l tú r j ava i t 
ápolni és továbbfejleszteni s ezzel a nemzet 
szellemi s anyagi hatalmát növelni. Csakis e 
kötelességtudat a lap ján tud ja a nemzeti gé-
nius a benne re j lő értékes sa já tságai t nap-
fényre hozni s a maga szellemi egyéniségét, 
mint nemzetközi alanyt , a nemzetek nagy kö-
zösségében érdemessé tenni. A magyar nemzet 
nagy ébredése korszakában a nemzetnek ezt a 
történetmetafizikai feladatát legmélyebben Szé-
chenyi éli át s formulázza meg: „A magyar 
népnek nincs csekélyebb hivatása, mint kép-
viselni ázsiai bölcsőjében rejtőző, eddigelé sehol 
éret tségre nem vi ru l t sa já tságai t egy törzsök 
fa jnak , mely bizonyosan annyi jót és nemest 
r e j t magában, min t az emberi nemnek akár-
mely lelkes családja, csakhogy mint azoknál, 
úgy ennél is külön sajátsági árnyala tokban" 
(Kelet népe, 17. 1.). 

A nemzet szellemi egyéniségének ez a ki-
bontakoztatása nem egy nemzedéknek, hanem 
a nemzedékek folytonos hosszú sorozatának 
munká ja . A nemzeti szellem és ku l tú ra a nem-
zet értékelő állásfoglalásainak, hagyományai-

nak, eszményeinek és munká jának sok száza-
don keresztül leszűrődött csapadéka, az ősök 
történeti műve. Egy nemzethez nemcsak az 
élők, de a rég elporladt apák is hozzátartoz-
nak s az élőkkel együtt a nemzet történeti cor-
pus mysticum-ának történetfeletti , halhatat lan 
egységét a lkot ják. Ez biztosí t ja a nemzeti szel-
lem, azaz kul túra folytonosságát. S hogy ezt 
külső ha ta lom és idegen erőszak meg ne sza-
kíthassa, a nemzet f iai életüket is feláldozzák. 
A nemzeti szellem, a nemzeti ku l tú r javak tör-
téneti kincse olyan szinte transzcendens ér-
tékké magasztosul, hogy védelmében az élet 
feláldozása nem tagadása az életnek, hanem 
éppen a magasabbrendű történeti élet igenlése, 
a nemzet életéé, melyet az egyén messze maga 
fölött állónak, összehasonlíthatatlanul nagyobb 
értékűnek érez. 

Az egyes embernek az abszolút értékek meg-
valósítására törekvése a személyi kidtúra. Ez 
azonban mindig valamely nemzeti kultúra ke-
retében jelentkezik. A nemzeteken felülemel-
kedve, e l ju tunk az egész emberiség értékmeg-
valósító törekvéséig: a világkultúráig. Mi a je-
lentése ennek a fogalomnak? Lehet-e a kultú-
rának az emberiség, mint egész (totalitas), 
olyan alanya, mint ahogyan a nemzet? Vájjon 
nem a nemzetek vonulnak-e föl mindig a tör-
ténet színpadán s ezek valósítják meg a kul-
túrát? 

Amennyire az emberiség hagyományai vissza-
nyúlnak, csak különböző hordákról, törzsekről, 
népekről és nemzetekről szólnak, melyek egy-
mással folytonos harcban állanak, eredeti egy-
ségükről nem tudnak, sőt nem is akarnak tudni. 
„Amit a történelem muta t — mondja Windel-
band —, az már szétszórtság, ellentét, küzde-
lem. Az emberi nem egységének, szolidaritásá-
nak, közös fejlődésének ma előttünk egészen 
közönséges eszméje maga is inkább csak a tör-
ténet terméke, még pedig annyira fontos ter-
méke, hogy ebben a tör ténet i fejlődés legjelen-
tősebb értelmét p i l l an tha t juk meg. Csaknem 
ezt mondhatnók: a történelem az emberiség 
fogalmától j u t el az emberiség eszméjéig. Ez 
az eszme ugyanis nem adott vagy talált valami, 
hanem a fáradságosan kidolgozott j avak közé 
tartozik. Ez t legjobban a személyiség egységé-
nek hasonlóságára é r the t jük meg: a személyi-
ség nincsen a természettől készen adva, hanem 
csak előfeltételei vannak meg az ember ideg-
rendszerében, pszichofizikai diszpozícióiban: 
ezekből dolgozza ki a személy magamagát . 
Hasonlókép az emberiség is először szétszórva 
találja magá t e bolygón különféle fa jokban és 
népekben, és csak ezekből teremti meg ön-
magát, mint öntudatos egységet. Éppen ebben 
áll a története." (Einleitung in die Philosophie. 
1914, 346. 1.) Ha tehát az emberiség va laha egy 
biológiai egységet alkotott is eredete szempont-
jából, ennek tudata a történetelőtti idők sötét-
ségében elhomályosult s elveszett. A későbbi, 
már tör ténet i kor teremtet te meg ú j r a az egy-
ség tudatát , a humanitás eszméjét, mely nem 
egyéb, mint az a feladat, hogy minél teljeseb-
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ben bontakoztassa ki az emberi szellem a maga 
erőit, ami viszont azt jelenti, hogy törekedjék 
a kultúra értékeinek megvalósítására. A huma-
nitás, ami azonos a kul túrával , az emberiség, 
mint egész, életének legbensőbb értelme s leg-
főbb célja. Az emberi történet — antropocen-
tr ikus nagyzással szólva — a „világtörténet" 
tényének az értékek normatív síkján, mint esz-
mény, a világkultúra felel meg. 

Annak tudata, hogy az emberiség, mint ilyen, 
a történet és a kul túra ideális a lanya a maga 
egészében, a rabszolgatartó és a többi népeket 
alacsonyabbrendű lényeknek, barbároknak te-
kintő görögöknél csak kultúrfej lődésük végén, 
a sztoikusok elméjében merül fel. Mivel az an-
tik világból az emberi nem belső egységének 
és szolidaritásának tuda ta hiányzott, történeti 
és kultúrfi lozófiai fe l fogása is szűkkörű volt: 
az emberiség történetének és életének, mint 
egységes egésznek, ideális gondolata távol ma-
radt tőle. Ellenben a zsidóság vallása az em-
beri nem egységének gondolata a lap ján állott: 
az emberiség egy emberpártól származik s tör-
téneti sorsa elé az isteni bölcsesség egységes 
célt tűzött ki: az Isten országának a vallási s 
erkölcsi tökéletesedés ú t j á n való megvalósítá-
sát. A legvilágosabban s egyben történeti leg a 
leghatékonyabb módon a kereszténység emel-
kedik a nemzeti különbségek fölé és hirdeti 
Szent Pál la l az emberiség egységét: minden 
ember kivétel nélkül bűnt követett el Ádám-
ban, Krisztus minden embert megváltott s 
meg fog ítélni az utolsó napon. Az egész em-
beriség szolidaritásának, az univerzális huma-
nizmusnak gondolata, mely az antik világból 
egészen alkonyatáig hiányzott, tükröződik a 
keresztény történetfelfogásban és kultúrfilozó-
f iában: a történetnek s a kul túrának („tökéle-
tesedésnek") alanya az egész emberiség. Csakis 
ilyen elvi alapon emelkedhetett a keresztény-
ség bizonyos fokig vi lágkul túrává, egyben a 
világtörténet legfontosabb tényezőjévé. 

A kultúra, mint az abszolút értékek rend-
szerének megvalósítása az egész emberi nemre, 
mint ilyenre, kötelező. Külön-külön minden 
fejlettebb nép magára nézve ezt a kötelezett-
séget elismerte és érezte. Mindegyik kuta t ta a 
maga módján a világ t i tkai t s kereste az igaz-
ságot; mindegyik művészkedett, többé-kevésbbé 
primit ív módon a szebb után vágyot t ; mind-
egyik meg volt győződve, hogy van egy fel-
sőbb erkölcsi világrend, mely joggal szab meg 
viselkedésével szemben bizonyos parancsokat. 
A magasabbrendű értékeknek, mint eszmények-
nek, ez a tudata egyetemes, az ember szellemi 
természetéből formálisan következik. Azonban 
ez értékeknek konkrét t a r ta lma és megvalósí-
tási módja, a kul túrában való tényleges objek-
tivációja az egyes nagy népcsoportok, kultúr-
kövek és ezek fejlődési foka szerint nagyon 
különböző. 

Mégis az értékek felismerése és megvalósítá-
sának haladási menete szempontjából minden 
történetileg alakult, zár tabb kul túrának nagy-
jában hasonló periódusai vannak: van gyer-

mekkora (őskor), i f j úko ra (ókor), fér f ikora 
(középkor) s öregkora (újkor). Minden kul túra 
gyorsabb vagy lassúbb ütemben kifejlődik, egy 
ideig virágzik, aztán kimerül és lehanyatl ik, 
más kul túrákkal egybeolvad. Ma a földgolyó-
bis összes nagy ku l túrá i többé-kevésbbé kezde-
nek egybeforrni és kiegyenlítődni, még pedig 
a nyugat i (európai-amerikai) ku l tú ra arány-
talan túlsúlyával. Az igazság, szépség és jóság 
Nyugaton objektiválódott értékrendszere hó-
d í t j a meg az egész bolygót a maga alapvető 
konkrét kul túr formáiban. Másszóval: az egész 
emberiség értéktudata tartalmi szempontból is 
fokozatosan egységesül. 

Ez persze nagy küzdelem, feszültség, forron-
gás, va júdás árán lassan megy végbe, mert ha 
valaminek, éppen az értékelésnek hagyomány-
ereje a legerősebb a szellem vi lágában; ú j 
irracionális értékélmények kivál tása a régi év-
ezredes nemzeti értékérzelmekkel szemben a 
legnehezebb és leglassúbb lelki folyamat. A 
kul túra értéktermészete s nem pusztán racio-
nális volta a legnagyobb akadálya az egyete-
mes és egységes emberi ku l túra : a világkultúra 
kialakulásának. Az ész előrerohanhat, az egész 
földgömböt valamennyi nemzetével a tudomá-
nyon s főkép ennek racionális gyakorla t i alkal-
mazásán, a technikán keresztül gyorsan meg-
hódí that ja : de a puszta észbeli ismereteknek 
asszimilálása még távolról sem jelenti az er-
kölcsi, esztétikai, jogi stb. értékélmények át-
formálását is. A mai kul túrák egybeolvadásá-
nak e lőfu tár ja a technika: a ku l tú rának leg-
fürgébb eleme, az élet racionalizálása, az ész 
csodálatos diadala a vitális-gazdasági értékek 
szolgálatában. Nincsen ma már a föld kerek-
ségén valamirevaló nemzet, melynek f iai ne 
ülnének vasúton és repülőgépen, ne telefonál-
nának és rádióznának, ne vi l lannyal világíta-
nának, gépeiket ne gőzzel és villamos erővel 
ha j tanák . 

De jelentheti-e a technika észszerű eredmé-
nyeinek ez a hir telen átvétele egyben azt is, 
hogy ugyanilyen gyorsan alakul á t a nemzetek 
eddigi értékfelfogása: életszemlélete, erkölcsi, 
jogi, művészeti sa já tos értékelési módja? Az 
észbeli ismeretek mellett, amelyek mindig a 
legmozgékonyabbak s legkönnyebben egyete-
messé tágulok voltak, az egyes nemzetek többi 
ku l tú r javai (művészet, költészet, tá rsas formák, 
szokások, jogrendszer, politikai szervezet) is 
fokozatosan és kölcsönösen átszivárogtak egy-
máshoz, mélyen á thatot ták egymást, egymás 
fejlődésének termékeny motívumaivá emelked-
tek. Ebből a szempontból az egész világtörténet 
nagy folyamata ezen a bolygón nem egyéb, 
mint a nemzeti ku l tú r j avak fej lődéssorainak az 
egyetemes emberi motívumokkal való átszövő-
dése, egy folyton ható kölcsönös szellemi end-
ozmózis. Az egyes nemzetek az idegen kultu-
rális behatásokra különféle erővel, fogékony-
sággal és tempóval hatnak vissza. Vannak zár-
kózottabb, konzervatívabb nemzetek, melyek 
kevesebbet érintkeznek egyéb nemzetekkel s 
így hajlandók megmerevedni a maguk knltú-
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r á j ában . Viszont más nemzetek, főkép azok, 
melyek már földrajzi helyzetüknél és foglalko-
zásuknál fogva is sokszor kapcsolatba ju tnak 
m á s f a j t a közösségekkel, fogékonyabbak az ú j 
értékek iránt, más nemzetek ku l túr java inak 
jelentésébe könnyen hatolnak be, ezeket gyor-
san asszimilálják és á t formál ják. Ezek a pro-
gresszív nemzetek. 

De a progresszív nemzetek is az ú j érték-
motívumokat többé-kevésbbé a maguk kultúrá-
jának történetileg kialakult sa já tszerű jelentés-
összefüggésébe illesztik, átszínezik, ú j színben, 
hangban, stílusban t á r j á k a világ elé. Bár vala-
mennyi nemzet tanul a másiktól, mind valami 
új , csak nála ta lá lható értékes szellemi saját-
ságot visz be az emberiség ku l tú rá jának poli-
fóniájába. Mindegyik nemzet többé-kevésbbé 
megőrzi a maga szellemi stílusegységét, érték-
felfogásának külön színezetét, azaz nemzeti 
ku l tú rá já t , mint eszményt. De éppen azzal, 
hogy a nemzet magá t szellemileg sajátszerűen 
építi ki, egyben az emberiségnek, mint egész-
nek, kul túrá já t is gyarapí t ja és gazdagítja. 
A világkultúrához tehát csakis a nemzeti kul-
t ú r á n keresztül vezet az út. Csak a nemzeti 
ku l tú ra a valóság: a teljesen egységesült, tar-
ta lmában uniformizálódott v i lágkul túra azon-
ban csak eszme, messzefénylő gondolatszkéma, 
nemcsak utópia, de uchronia is. Csak a doktri-
ner internacionalizmus meddő bölcsessége előtt 
lebeghet az elvont emberiségnek homályos, sá-
padt s vonzóerőnélküli fogalma. A konkrét 
emberek, akik családban, bonyolult, sokrétű 
t á r sas közösségben, ál lamnak élnek, elsősorban 
mindig csak annak a konkrét értékközösségnek 
tagjaikéj i t érzik magukat , melynek kerete a 
nemzet. S csak akkor gyarap í t j ák igazán az 
emberiség szellemi javai t , a vi lágkultúrát , ha 
a bennük szunnyadó nemzeti sajátságokat s 
szellemi erőket hozzák napfényre. Pla tón a leg-
görögebb görög, D e n t e és Michelangelo a leg-
olaszabb olasz, Shakespeare a legangolabb an-
gol, Puskin, Dosztojevszkij és Tolsztoj a leg-
oroszabb orosz, Goethe és Wagner minden ízé-
ben német, Petőfi és Madách tősgyökeres ma-
gya r : mégis az egész emberiség közös szellem-
óriásai. Több közülök nem is nemzetéért, ha-
nem kozmopolita módra az egyetemes emberi-
ségért, az általános humanitásért , a világkul-
tú ráér t rajong, de azért mégis egész szellemi 
alkata mindenestül nepizetének géniuszát tük-
rözi. Azért emelkedhettek az emberiség egye-
temes értékeivé, mert előbb nemzetük szellemi 
éi tékforrásaiból meríthettek. 

Minden kultúra lényegében nemzeti kul túra : 
a világkultúra, melynek alanya az emberiség 
életegysége, csak a nemzeti kul túrák közös ele-
meiből összeragasztott sápadt absztrakció. Az 
igazi, valóságos élet- és értékközösség, egyben 
kollektív történeti tényező csak a nemzet, mely 
nem észből szerkesztett valami, hanem a ha-
gyomány, érzület, értékelés közösségén, tehát 
történeti alapon nyugszik s éppen ezért első-
sorban irracionális tényezőkből fakad. Igazá-
ban csak a kultúra racionális elemei vesztik el 
nemzeti jellegüket s válnak nemzetközivé, az 

egész emberiségévé. A tudományos igazságo-
kat, az ábécét, az ekét, a gépeket, a telegráfot, 
a telefont, a rádiót, általában a technikai vív-
mányokat az egész emberiség könnyűszerrel 
magáévá teheti s egyetemesen a magáénak 
va l lha t ja : tökéletesítésükön mint egység dol-
gozhatik. Ha azonban többről van szó, mint az 
ésszel belátható igazságokról és hasznos eszkö-
zökről, ha a lélek irracionális rétegeiből fakadó, 
az általános emberi ész logikai s ík jára nem 
vetíthető értékek forognak szóban, mint a poli-
t ikai aspirációkban, művészetben, társadalmi 
szokásokban, jogban: akkor már az egyetemes-
ség erősen megcsökken s a nemzeti sajátszerű 
jelleg lép előtérbe. A kultúra ezen formáinak 
terén az emberiségnek, mint egységes érték-
tudatú történeti alanynak, szerepe mindenha 
csak végtelen lassan megközelíthető eszmény 
marad. 

Ez az eszmény azonban, bármennyi akadály 
is tornyosul eléje, mégis érvényes és kötelező 
ideál, anélkül, hogy a nemzeti kul túrák jogo-
sultságát érintené. Az emberiség életének célja 
ugyanis a ku l tú ra értékrendszerének megvaló-
sítása. Az egész emberi nem ezt a célt a maga 
hosszú fejlődése folyamán csak lassan és foko-
zatosan tud ja megvalósítani. Az egyes ember 
és egyes nemzet annak, ami az emberi t ípus 
szellemi alkatában rejlik, csak egy-egy részét 
t ud j a napfényre hozni: a szellemi élet vala-
mennyi oldalának kifejtéséhez az egész emberi-
ség, valamennyi nemzet történeti élete szüksé-
ges. Az emberi nem lényege nem jelentkezik 
egy egyénben, egy nemzetben, vagy a történet 
egy nemzedékében; oly gazdag, hogy csak sok 
egyénben, sok nemzetben, sok nemzedékben, 
sok évezredben ju tha t napfényre. Csak hosszú 
fejlődés tud ja megmutatni , vá j jon mi rejlik az 
emberiségben, miben áll szellemi lényege: a 
humanitás. Az egyes ember s nemzet csak bizo-
nyos területen alkot maradandót, abban, amire 
egyéni képessége van. Az egész emberiség azon-
ban a maga történeti életében valamennyi te-
hetséget magába zár. Ha a ku l tú r j avak egyik 
ágát az egyik nemzet vagy történeti nemzedék 
csonkán hagyja, akkor a másik kiegészíti, foly-
t a t j a s továbbfejleszti. Az abszolút értékeket 
tar talmazó kul túra , mint az emberiség életének 
célja, végtelen: ennek megközelítésére az egés;z 
emberiségnek, valamennyi nemzetnek együtte-
sen kell törekednie. A nemzeti kultúra, mint a 
v i lágkul túra ú t ja , lelkesíti már Széchenyit is: 
„Az emberiségnek egy nemzetét megtartani, 
sa já tságai t mint ereklyét megőrizni s szeplőt-
len mineműségében kifejteni, nemesíteni erőit, 
erényeit s így egészen új, eddig ismeretlen ala-
kokban kiképezve, végcéljához, az emberiség 
földicsőítéséhez vezetni, kérdem, lehet-e ennél 
minden keservtől tisztább érzés?" 

Bármilyen egyoldalúan és kegyetlenül ítélt 
meg bennünket másfél évtizeddel ezelőtt a 
többi nemzet, mi tr ianoni magyarság a nem-
zeti és v i lágkul túra összhangjára törekszünk: 
a bennünk szunnyadó szellemi erőket k i fe j t jük 
s ezzel egyben az egész emberiség ügyét szol-
gál juk. 
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A vallás- és közoktatásügyi tárca költségvetésének 
képviselőházi tárgyalása. 

A.Z országgyűlés képviselőháza május hó 17-én 
és 18-án tá rgya l ta a kultusztárca költségveté-
sét, melynek előadója Östör József volt. A vi-
tához huszonegy országgyűlési képviselő szólt 
hozzá, Hóman Bálint kultuszminiszter pedig 
nagyobb beszéd keretében válaszolt a hozzá-
szólásokra. 

A kultuszminiszter beszédének s a hozzá-
szólásoknak a tanítóságot közelebbről érintő 
részleteit az alábbiakban közöljük: 

Gstör József előadó: Mi a kultusztárca tulajdon-
képen legnagyobb problémája és mi az a kérdés, 
amely elé a legközelebbi jövőben a kultusztárca néz? 
Ez a népoktatás fejlesztése. Méltóztatnak tudni, hogy 
népoktatásunk fejlesztése és kiinélyítése néhány év 
óta megakadt, mert a bekövetkezett gazdasági válság 
folytán a beruházásokkal szakítani kellett. Hogy e 
tekintetben a t. Képviselőház mégis tájékozva legyen, 
megemlítem, hogy a népoktatás címe, amelybe most 
beletartoznak a népiskolák, a gazdasági népiskolák, 
a gyógyítva nevelő iskolák és a kisdedóvodák, a tár-
cának most is a legerősebb címe és 39%-ot tesz ki. 

A népiskolai tanulók száma az utolsó öt esztendő-
ben a következő figyelemreméltó változásokat mu-
tatja: 1930-ban 832.000, 1931-ben 976.000, 1932-ben 
1,018.000, 1933-ban 1,006.000 és 1934-ben 1,001.000 
volt kikerekítve. Méltóztatik tehát látni, hogy amíg a 
megelőző három esztendőben emelkedés volt, most 
bizonyos megállapodás van, sőt bizonyos tekintetben 
csökkenés is. 

Petrovácz Gyula művészeti kérdésekhez szólt. 
Kornis Gyula: — Régebbi beszédeimben, a költség-

vetés kapcsán, foglalkoztam a népiskola ügyeivel, az-
tán a középiskolákkal, majd a művészetpolitikával. 
Most az egyetemről és az egyetemmel összefüggő 
tudománypolitikáról kívánok szólni, — mondotta s 
beszédében mindazokat a kérdéseket megvilágította, 
amelyek az egyetemmel összefüggnek. Történelmi 
visszapillantásokat nyújtott a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem 300 éves múltjáról, miközben kitért arra 
a cseh állításra is, amely szerint Pázmány Péter nagy-
szombati egyeteme tót egyetem volt. Erről a követ-
kezőket mondotta: 

— A Pázmány Péter-egyetem 300 esztendő óta állja 
a történet próbáját. Az igen I. Ház figyelmébe aján-
lom ennek az egyetemnek a jövő évben ünneplendő 
300 éves jubileumát. Ez az egyetem magyar intéz-
mény volt. Hiába írják most a csehek, hogy ez volta-
képen tőt egyetem volt, mert hiszen a biharmegyei 
nemes Pázmány összes megnyilatkozásaiban, jó tős-
gyökeres írásaitól kezdve, magyar ember volt. Esze-
ágában sem volt ott tót egyetemet alapítani. Ott kel-
lett alapítania Nagyszombatban az egyetemet, mert 
elűzték ősei székhelyéről, Esztergomból. Ha Páz-
mány Péter meg nem alapítja akkor az egyetemet, 
várhattunk volna vele egészen Mária Terézia koráig. 
Mert ha főiskoláink történetét nézem, azt látom, hogy 
a nemzet minden ilyen főiskolát csak sok-sok harc 
után tudott magának kivívni. Amikor Pázmány Péter 
a mi egyetemünket megalapította, az országnak két-
harmada török félhold szarván függött, de azért ez a 
nagy egyház- és államférfiú nem esett kétségbe, dol-

gozott, alkotott, mert rendületlenül hitt a nemzet 
jövőjében. Mi, trianoni magyarság, ma hasonló tör-
téneti helyzetben vagyunk. De hiszünk Pázmány hité-
vel jövőnkben. Ebben a hitben fogadom el pártom 
nevében a kultusztárca költségvetését. 

Petró Kálmán a mezőgazdasági nevelésnek a min-
dennapi és továbbképző népiskolában, valamint a pol-
gári iskolában való intenzívebb térfoglalását és a 
gazdasági szaktanárképzésnek rendezését kívánta. 

Péchy László beszédében az alsópapság és a fele-
kezeti tanítók anyagi helyzetével foglalkozott. 

Farkasfalvi Farkas Géza az iskolafenntartó egyhá-
zak nehéz anyagi helyzetét tette szóvá. 

Beek Lajos beszédében a színházi ügyekkel foglal-
kozott. 

Csilléry András erőteljesebb irredenta és öntudatos 
magyar nevelést kívánt. 

Farkas Elemér az egyetemes és általános iskolaadó 
híve s ezzel kívánna segíteni az alsópapság és a fele-
kezeti tanítók helyzetén. 

Kéthly Anna a tankötelezettségi korhatár bővítését 
hangoztatta. 

Heckenberg Konrád a nemzetiségi vidékeken levő 
iskolák a), b) és c) típusáról szólva kijelentette, hogy 
ő a német kisebbséget a magyar nemzeti közösség 
tagjainak tekinti. 

A felszólalásokra válaszolva s a költségvetés 
egyes tételeit megvilágítva, a tanítóságról és a 
népiskoláról Hómmi Bálint vallás- és közokta-
tásügyi miniszter a következőket mondotta: 

Ez a kormány, amikor hivatalba lépett, a nem-
zetnevelés ügyének gondozását egyik legfonto-
sabb feladatának tekintette. A most beterjesztett 
költségvetésből mégis úgy méltóztatnak talán 
látni, mintha e tekintetben bizonyos ellentmon-
dás forogna fenn. Ez a költségvetés igen sovány-
nak látszik, pedig a tavalyihoz képest általában 
megmaradt a keret, megmaradtak az összegek. 
Mindenesetre azonban fennáll az, amit tavaly 
megállapítottam, hogy a kul turál is intézmények 
a tényleges szükséglethez képest is mostohán 
vannak dotálva. Sajnos, ma a vallás- és közok-
tatásügyi miniszter is kénytelen alkalmazkodni 
azokhoz az általános takarékossági elvekhez, 
amelyeket az ország gazdasági és pénzügyi hely-
zete előír. Nem gondolhat tehát ma a miniszter 
ú j alkotásokra, csupán arra , hogy a kul túra 
színvonalát fenntartsa, azt jobb időre átmentse 
s a nemzetnevelési intézmények belső szellemi 
tartalmát elmélyítse és tökéletesítse. 

Jóformán valamennyi képviselő felvetette a 
felekezeti tanítók illetményeinek kérdését. En-
nek a kérdésnek gyökeres megoldása igen nehéz. 
5400 tanít ó van, aki egy-két havi hátralékban 
van. Nagyobb összegről van szó: a gyökeres 
rendezés 7-5 millió pengőt kívánna. 

Iskolai adó kivetésével, az iskolai adó arányo-
sításával k ívánják t. képviselőtársaim ezt a kér-
dést megoldani. Er re az ú t ra a kormány nem 
térhetett, mert ezt a mai pénzügyi helyzet lehe-
tetlenné teszi. Ellenben az egyházi adó beszedé-
sének nehézségeivel kapcsolatban, egy terv nie-
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riilt fel. E szerint az állam haj landó á tvenni az 
egyházi adójövedelmeknek az iskolákra fordí-
tot t részét az együttes kezelésű adók közé és 
amennyiben az egyházi hatóságok ehhez hozzá-
járu lnak — amit én nem kétlek, mert azt hiszem, 
hozzá fognak járulni, hogy ezt az ál lam az 
együttesen kezelt adók módjá ra szedje be, — 
akkor semmi akadálya nincs annak, hogy a 
kérdés a tanítók j avá ra rendeztessék. Kijelen-
tem, hogy amennyiben az egyházi hatóságok 
ehhez hozzájárulnak, akkor minden felekezeti 
tanító folyó évi szeptember hó 1-től kezdve az 
állami il letményhivataltól fizetését minden hó 
1-én teljes egészében meg fogja kapni. 

Ez a készpénzilletményre vonatkozik. A ter-
ményilletményekre az adatok már bejöttek, de 
a pontos adatokat nem tudtuk még megkapni 
az összes egyházaktól. Nevezetesen itt diszting-
válni kell. Disztingválni kell azok között a ter-
ményilletmények között, amelyeket a tanító, a 
kongruás lelkész vagy más tisztviselő a sa j á t 
egyéni szükségletére kap — bizonyos mázsa bú-
zát — és a között, amelyet fizetés helyett na-
gyobb mennyiségben kap. Másrészt disztingválni 
kell a földjárandóság GS 3/ búzajárandóság kö-
zött, mert a földjárandóságnál a búza értéke 
alacsonyan van megállapítva, a másiknál pedig 
magasan. I t t tehát egyénenkénti elbírálás szük-
séges és a pénzügyminiszter úr ra l egyetértésben 
erre nézve kijelenthetem, hogy az adatgyűj tés t 
most sürgősen megkezdjük és megpróbáljuk föl-
fektetni azt a tervezetet, amelynek alapján ez is 
dűlőre lesz vihető. Ha ezek a kérdések megoldat-
tak, akkor kerülhet sor a gyökeres megoldásra; 
az iskolaadóra és az arányosí tásra, mert akkor 
már a pénzügyigazgatás kezében lesznek az ösz-
szes adatok. 

Én azonban osztozom azokban az aggodalmak-
ban, amelyeket itt Csilléry András t. barátom 
felvetett. Azt hiszem, az egyházak szempontjá-
ból is meggondolandó: helyes-e, hogy ők telje-
sen az ál lamra hárítsák át a tanítók fizetését a 
mai kényszerű helyzetre való hivatkozással, mert 
bárhogy fordí t juk a dolgot, ez egyértelmű a fe-
lekezeti népoktatás államosításával. Ez ma tény-
leg nem következik be az én miniszterségem 
alatt, kétségtelen azonban, hogy a jövőben fog 
bekövetkezni, mihelyt lesz miniszter, aki ezt a 
kérdést más szemszögből nézi, mint ahogy mi 
nézzük. 

És amikor itt a felekezeti tanítók és kongruás 
lelkészek kérdéséről szóltam, méltóztassék meg-
engedni, hogy még egy kérdést tegyek szóvá be-
fejezésül, még pedig a felekezeti kérdést. (Hall-
juk! Halljuk!) Nevezetesen a nemzetnevelés 
egyik főeszközét mi a vallásos szellem elmélyí-
tésében, a vallásos élet fenntartásában véljük 
felismerni, ezért helyezzük a nemzetnevelést is 
valláserkölcsi alapra. (Helyeslés és taps.) Szük-
ségszerűen következik ebből, hogy én és a kor-
mány általában helyesnek találunk minden kon-
fesszionális szervezkedést és mozgalmat, amely 
a hitélet elmélyítésére, a felekezetekhez tartozók 
társadalmi érintkezésére törekszik és a nemzeti 
összefogás gondolatát szolgálja, azonban nem 
tarthatok helyesnek semmi olyan konfesszioná-
lis szervezkedést, amely harcra, háborúra s a 

magyar nemzet t ag ja inak szétválasztására i rá -
nyul. (Helyeslés és taps.) 

H a én ezt itt most szóváteszem és hangsúlyo-
zom, hogy nekünk számolnunk kell azzal a tör-
ténetileg kifejlődött és történetileg adott hely-
zettel, amelyben vagyunk, tudniillik, hogy Ma-
gyarország lakossága nem egy vallásnak a híve, 
ha számolunk ezzel a változatlan helyzettel, ak-
kor nekünk feltétlenül meg kell i jednünk és meg 
kell rendülnünk azoknak az aggasztó tüneteknek 
lát tára, amelyek ma lépten-nyomon kiütköznek. 
Minden oldalon érzékenységet, idegességet és 
gyanakvás t észlelünk s. ettől az érzékenységtől, 
idegességtől és gyanakvástól már csak egy lé-
pés van a vádaskodásig és gyanúsításig. (Úgy 
van! Ügy van!) 

Méltóztassék megengedni, de vannak konkoly-
hintők ebben az országban, akik konkolyt akar-
nak hinteni a nemzet tagjai közé, akik el akar-
ják a vallásos életet sekélyesíteni. Vannak ele-
mek, amelyek a vallástalanság ú t j á t aka r j ák 
egyengetni a felekezeti viszályok szításával. Min-
denkit kérek, ennek a konkolyhintésnek ne mél-
tóztassék felülni és különösen ne méltóztassék 
felülni annak a szokásnak, ami legújabban ka-
pott lábra, hogy minden nap szárnyra bocsáta-
nak egy hírt , hogy itt ebben a városban vagy 
abban a faluban, ebben a hivatalban vagy mi-
nisztériumban felekezeti szempontok szerint töl-
tik be az állásokat, a felekezeti arányszámokat 
sértik és mindig azt kuta t ják , hogy melyik hiva-
talban, hol, milyen vallásií ember ül. 

Én, t. Ház, feleslegesnek tartom — ez annyira 
természetes, — hogy a magam és a kormány 
többi t ag j a i és az összkormány nevében tiltakoz-
zam az ilyen beállítás ellen. Mi egyedül és ki-
zárólag, mint ahogy a nemzeti egység gondola-
tán alapul egész politikai programmunk, az 
arravalóság szerint ítéljük meg, hogy ki milyen 
pozícióba kerüljön. (Helyeslés.) Lehet, hogy a 
felekezetek egyik vagy másik városban, egyik 
vagy másik hivatalban sérelmet vélnek felfe-
dezni, de az ilyen kérdéseket nem lehet partiku-
lárisán megítélni. Méltóztassék az országos 
arányszámokat és méltóztassék az egész kom-
plexust áttekinteni. Igenis van olyan terrénum, 
ahol ez szükséges éppen az oktatásügy terén, 
mert valláserkölcsi alapon állván, a tanítók 
megválasztásánál törvényes intézkedés van arra, 
hogy figyelembe kell venni az iskolák tanulói-
nak vallási arányszámát. (Igaz! Ügy van! He-
lyeslés.) Ezt a törvényt be kívánom tartani, de 
természetes, hogy egyik vagy másik helyen el-
tolódások állhatnak elő, azonban ne méltóztas-
sék soha ilyen kikapott statisztikai adatokat 
hiteleseknek elfogadni. 

Hogy ez mennyire helytelen, azt vagyok bátor 
néhány statisztikai adat tal megvilágítani két 
kérdésre vonatkozólag, amelyek legutóbb szóvá-
tétettek. Az egyik kérdés az állástalan diplomá-
sok imént lefolyt elhelyezési akciójára vonat-
kozik, amelyre nézve megállapíttatott, hogy az 
államnál elhelyezett 903 diplomás közül 618 volt 
a római és 7 görög katolikus, vagyis az összes 
elhelyezettek 69'2%-a, 2%-kal több a katolikusok 
országos arányszámánál . Az elhelyezettek 27'2%-a 
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volt református és evangélikus együttvéve. Mi-
u tán a reformátusok és evangélikusok együttes 
arányszáma 27%, az elhelyezettek arányszáma 
itt kéttized százalékkal múl ja felül az országos 
arányszámot. Egyéb vallású volt az elhelyezet-
tek közül 3"6%, az 5-8%-os országos arányszám-
mal szemben. (Felkiáltások a baloldalon: Mi az 
az egyéb?) Unitárius, izraelita, görög keleti stb. 
(Zaj.) Az állástalan diplomások elhelyezésénél 
tehát anélkül, hogy bárki is nézte volna a val-
lást, anélkül, hogy a jelentkezőket ebből a szem-
pontból szelektáltuk volna — mivel nagy szá-
mokról van szó, — önmagától kialakul t egy, az 
országos arányszámmal párhuzamos arány-
szám. (Úgy van! Ügy van!) 

Ugyanezt látom a tanítóknál is. Szememre ve-
tették legutóbb, hogy az állami iskolákban túl-
ságos nagy arányszámban vannak a katolikus 
tanítók a reformátusok rovására. Összeállítot-
tam a részletes adatokat a kultuszigazgatás 
minden ágazatára vonatkozólag, amelyekkel 
azonban nem fogom a t. Házat untatni . Együtt-
véve valamennyi jellegű közép-, középfokú- és 
elemi iskolákban a tanulók számában a kato-
likusok 70%-ot tesznek ki, tehát 3%-kal több a 
katolikus iskolásgyermekek arányszáma, mint a 
katolikusok arányszáma az összlakosságban. Az 
összes más felekezeteknél az iskolásgyermekek 
arányszáma kisebb, mint az illető felekezet 
számaránya az országban. Mint mondottam te-
hát, az iskolásgyermekeknek 70%-a katolikus és 
ezzel szemben 69-5% a katolikus tanító. A refor-
mátus és evangélikus gyermekek számaránya 
24-9%, ugyanezekből a felekezetekből a tanítók 
számaránya 26'3%. Az egyéb felekezeteknél a 
gyermekek számaránya 4-7%, a tanítóké 4'2%, 
ez utóbbiak közül a tanulóknál 4'2% izraelita, a 

tanítóknál 3-7%, unitárius és egyéb tanulóknál 
0-5%, a taní tóknál 0-5%. 

Ezzel a kérdéssel foglalkoznom kellett, mert 
nem múlik el nap, hogy ilyen kérdésben sérel-
meket, panaszokat ne kapnék és ne kellene azo-
kat orvosolnom. Kérem a t. Házat és kérem azo-
kat az előkelőségeket, akik egyik és másik oldal-
ról is ebben a kérdésben talán sporadikus ada-
tok a lapján ítéltek, számoljunk le végre ezzel a 
hiedelemmel. (Hosszantartó taps.) Méltóztassék 
megengedni, nekünk a kormány tag ja inak és 
nekem, mint vallásügyi miniszternek, hogy a 
nemzeti egység gondolatának jegyében a fele-
kezeti kérdésben teljesen pártatlanok legyünk. 
(Éljenzés és taps.) A kormány és minden tagja 
a felekezetek egyenlő elbírálásának elvi a lapján 
áll és ezt szerény adataimmal is szükségesnek 
tar tot tam megvilágítani. 

Andaházy Kasnya Béla a művészképzés kérdésével 
foglalkozott. 

Andreetti Károly a tanárság és a művészek helyze-
tét tárta a Ház elé. 

vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endre előbb a nemzetiségi 
kérdésről szólt, majd a tanítóságnak a középosztály-
ban való szerepét ismertette igen meleg hangon. 

Kórodi Katona János az Alföldön fellépő új szek-
tákról szólt. 

Tauffer Gábor a gyógyszerészképzésről, Melezer 
Lilla a felekezeti tanítóság helyzetéről, a jó könyv 
nevelőértékéről és a népművészetről, Mcskó Zoltán 
pedig kisebbségi kérdésről beszélt, majd Hónian Bá-
lint kultuszminiszter válaszolt az utóbbi felszólalá-
sokra. 

Schmidt Miklós, Szakács Andor, Bodó János és 
Takáeh Géza felszólalása után a képviselőház a kul-
tusztárca költségvetését elfogadta. 

Vad p ü n k ö s d i rózsa. (A Természettudományi Közlöny 1934. május 1—15 sz.-ból.) 
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A HAZUDOZÓ G Y E R M E K . 
írta: S Z A B Ó ESZTEK. 

Csodála tos valami a gyermeki lélek. A benne 
szunnyadó tehetségek, jó és rossz tulajdonsá-
gok, hajlamok hasonlóvá teszik az olyan bá-
nyához, amely mérhetetlen kincset rej t magá-
ban, de azt napvi lágra kell még hozni. Egész 
külön kis világ, ahol tarka-barka összevissza-
ságban van elkeveredve a színes képzelet a 
szürke valósággal. Idők kérdése, hogy lassan-
lassan háttérbe szoruljon a képzelet, helyet 
adva a való életnek. Hogy ez az átmenet zökke-
nés nélkül következzék be, szüksége van a 
gyermeknek okos, józan nevelőre, aki meglássa, 
észrevegye a szunnyadó rossz haj lamokat és a 
gyermek lelki fejlődésének helyes irányt szab-
jon. 

Nagyon ár ta t lannak tetsző, de elég gyakori 
hiba a fejlődő gyermeknél a hazugság. Legtöbb 
szülő kézlegyintéssel intézi el, hiszen gyerek 
még! Ugyanakkor nem gondolnak arra, hogy 
kezdetben egyszerű dolog lenne lenyesegetni a 
káros hajlamokat, amelyek egészen más i rányba 
terelhetik a gyermek későbbi életét. Nem sza-
bad megengedni, hogy a gyermek megszokja 
a hazugságot — amiről még nem is tudja, hogy 
csúnya, rossz tu la jdonság —, mert mikor má r 
a vérébe ment át, természetévé válik, semmi-
lyen eszközzel nem lehet többé leszoktatni róla. 
Az igazság mellőzésére haj lamos gyermek mel-
lett valósággal őrt kell állani a környezetének. 
Természetesen, hogy eredményes munkát vé-
gezzenek, szükséges, hogy a szülők lOOVo-ig vall-
ják az igazságot. Ne ingadozzanak, ne alkudoz-
zanak, nézzenek a szemébe az igazságnak még 
akkor is, ha annak megtagadásával előnyök-
höz jutnának is. Igazság csak egy van, nem 
lehet azt kerülgetni. De nem lehet menteni, 
enyhíteni sem a hazugságot azzal az ismert 
mondással, hogy: „Nem minden hazugság az, 
ami nem igaz." Dehogy nem! Ami nem igaz, 
az nem igaz, tehát má r hazugság! Természete-
sen más elbírálás alá esik az úgynevezett „ke-
gyes hazugság", amikor a nagybetegnek azt 
mondjuk, hogy még hosszú ideig l'og élni, mert 
betegsége csak múló baj. De lényegében mégis 
csak hazugság ez is, — csakhogy ezzel a másik 
lelkében nem romboltunk, hanem hitet, bizal-
mat, életkedvet keltet tünk. Vagy néha elhall-
gatunk dolgokat, amikről biztos tudomásunk 
van, de az illetőnek kellemetlenséget, fá jda lmat 
okoznánk az igazság visszamondásával — tehát 
hal lgatunk. Az igazságnak ilyen kerülgetése 
sohase a gyermek előtt, ne az ő tudtával tör-
ténjen, mert ő még nem tud disztingválni, a 
hazugságot annak veszi, ami ós most már nyu-
godtan tér el a valóságtól, hiszen a nagyok is 
úgy tesznek. Mindezekkel t isztában kell lenni 
a szülőknek is és még sok más körülménnyel, 
ami hazugságra készteti a gyermeket. 

A kisgyermeknek igazságtól való eltérésére 
tulajdonképen még erős kifejezés a „hazugság" 
szó. Ö lényegileg nem hazudik, csak azt mondja, 

amit az ő képzelt világában lát. Csodálatos mó-
don működő fantáziája olyan eseteket vetít 
eléje, olyan élénken l á t j a s úgy beleéli magát 
a hallott mesébe, liogy maga sem tudja , való-
ban látta-e a dolgokat, vagy csak hallott ró-
luk. Mikor aztán ezekről beszél, olyan folyé-
konyan, olyan meggyőzően hazudik, hogy a 
felnőtt ember megdöbben ennyi fantázia lát-
tára s tűnődve gondol rá, hogy vá j jon hol vég-
ződik a fantázia s hol is kezdődik a hazugság? 
Hányszor l á t juk az egyedül játszó gyermeket 
élénken beszélgetni, veszekedni a képzelt játszó-
társsal. Vagy a rongyból és fából készült bá-
but ugyanannyi áhítat tal és rajongással nézi, 
mintha valóban tündérország királynőjét sze-
mélyesítené meg. Egyik I. osztályú növendé-
kem például néhány, á l ta la odavetett kacska-
ringós és mindenféle a lakú vonalban csodála-
tos mesét lát illusztrálva s annyi buzgalommal, 
oly kipi iul t lelkes arccal magyarázza a kriksz-
krakszok jelentését és anny i r a megbotránkozik, 
ha én megkérdem, mi az, amit rajzolt, hogy 
lehetetlenség, hogy ne lássa is benniik tényleg 
azt. Gondolom, az ilyen fantáziákból kerül ki 
a sokunk ál tal meg nem értett fu tu r i s t a festő. 
Az ilyen elképzelések azonban semmiképen 
nem mondhatók hazugságnak, ezek csak álmok, 
amiket ébren lát a gyermek. 

A másik f a j t a gyermek fantáziája magához 
ölel mindent, amit lát, tu la jdonának képzeli és 
t a r t j a ta lán az egész kerek világot. Nincs ki-
fejlődve benne az enyém, tied, övé fogalma, 
csak egyet ismer — az enyémet, anélkül, hogy 
a lopás bűnébe esne. Nem annyira a kis dol-
gokat t a r t j a magáénak, hanem az elérhetetlen, 
meseszerű s tőle nagyon messze álló dolgok 
képezik az ő jogos tu la jdonát . Erről aztán úgy 
tud beszélni, liogy meg sem álmodja az ember, 
hogy mindez csak képzelet működése. Ezzel 
kapcsolatban megemlítem egy nemrég történt 
érdekes felfedezésemet. Az egyik gyermek haza-
felé menet rendesen hozzám csatlakozik s kér-
dés nélkül beszél otthoni körülményeiről. Pél-
dául: Édesapám ma két tehenet ha j to t t ki a 
vásárra eladni. Minek legyen nekünk négy da-
rab, elég kettő is, úgysem tudjuk a tejet jól 
eladni. Vagy : A jövő héten leölünk egy disz-
nót, mert az má r egészen kövér. A többit kará-
csonyra hagyjuk . Vagy: Ma édesapám mind a 
hat lovunkkal ment ki fuvarozni , most sokat 
fog keresni stb. Más alkalommal buzgón muto-
gat egy pirostetejű házat, hogy az az övéké, 
a mellette levőt most adták el, de tetszik látni 
a piros ház irányában azt a szép nagy jege-
nyét azzal a kis házzal, az a mi tanyánk. Ezt 
nem ad ja el édesapám, m e r t közel van a ház-
hoz. Csak eszünkbe jut, hogy tengeri kell, vagy 
más, hát gyalog is kimehetünk. Teljes lélekkel 
magyarázva még hozzáfűzi: „Nem igaz, tanító 
néni, jó az, ha van az embernek egy kis ,födje', 
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nem kell mindenért a piacra szaladni?" Lelki 
szemeim előtt kialakult az Endréék kis por-
tá ja , rendezett anyagi körülménye, jó gazda 
édesapja, nem tűnt föl kopott kis ruhá ja , hi-
szen gazdaember nem sokat ad a parádés ru-
hára. Annál jobban meglepett, mikor a kará-
csonyi felruházások hírére egy rongyokba öltö-
zött szegény asszony állít be ruhá t kérni a f ia 
számára. Én méltat lankodva hoztam föl neki, 
hogy mit gondol, akinek háza, földje van! Sze-
gény asszony majd leesett a lábáról! Én két-
ségbeesve védtem a helyzetet: hát a hat ló, a 
négy tehén, disznók s tb . . . . és kisült, hogy 
mindez csak a holdban van s ők a népkonyhá-
ról élnek annak dacára, hogy a gyermek a leg-
nagyobb undorral és lenézéssel nyilatkozik a 
„népkonyhás tekergőkről". A tanya a szép kis 
pirostetejű házzal és a jegenyével ott áll ma 
is, csak éppen — szerencsésebb emberek tulaj-
donát képezi. I t t már erősebb beavatkozásra 
lenne szükség. A szülőknek lassan, sok türe-
lemmel és még több szeretettel gátat kellene 
vetni a gyermek fantáziá jának, különben meg-
marad a maga képzelt világában. Míg kicsi, 
nincs semmi baj, de ha nagyobb lesz, rá jön 
a r r a , hogy mindenki elhiszi kételkedés nélkül 
azt, amit ő kitalál. Eleinte szórakoztatni fogja 
az emberek ugratása, később előnyöket biztosít 
vele magának s lassan-lassan odáig fejlődik, 
hogy ez lesz a főfoglalkozása, mert a szélhá-
moskodás már nem sport lesz többé nála, ha-
nem kenyérkereset. • 

Némelyik gyermek tudatosan hazudik, sőt 
egyenesen büszke rá, hogy ő „tud" hazudni. 
Például az egyik kis taní tványomnál év elejé-
től kezdve észrevettem, hogy nagyokat mond 
s ha valamit mond, már gyanakodva fogadom. 
Mikor egyszer kézzelfoghatóan hazudott, nem 
akar tam megszégyenítőm a többi előtt és ép-
pen mellettem lévén, a fülébe súgtam: „Ez most 
nem volt igaz." Legnagyobb meglepetésemre 
fölragyogott az area s szinte büszkén rázta meg 
a fejét, hogy tényleg nem igaz. Azt hittem, 
tévedek. Más alkalommal — amire nem kellett 
sokáig várni — szintén odasúgtam: „Most ha-
zudtál." Azt hittem már másodszor röstellem 
fogja magát, de a múltkorihoz hasonló föl-
ragyogást s olyan bizalmas, huncut mosolyt 
lát tam az arcán, mintha mi ketten egyiitt a 
legjobb csínyt követtük volna el. Elgondolkoz-
tam, mit tegyek. A többi, elég sűrűn előforduló 
esetben csak hal lgat tam, mintha nem venném 
észre a hazugságokat, de magamban figyeltem 
a gyereket. Amikor az én figyelmeztetésem el-
maradt. várakozva nézett rám, hogy no, mi 
lesz. Mind nagyobbakat mondott s én mind-
jobban hallgattam. Egyszer aztán egy beszéd-
értelemgyakorlatórán, amikor talán eddigi élete 
legnagyobbik hazugságát mondta el és én nem 
reagáltam, leült, de pár pil lanat múlva felpat-
tant s szinte szemrehányóan kiál tot ta : „Tanító 
néni, én most hazudtam." Ügy hangzott ez, 
mintha a szép olvasás után elfelejtettem volna 
az egyest odaadni. Az osztály fölfigyelt, nem 
értették, miről van szó, én azonban komoly 
maradtam s csak ennyit mondtam neki: „Tu-

dom fiam, csak azért nem szóltam, mert te-
helyetted én szégyeltem magam." E r r e aztán 
valóban megszégyenülve, pipacspirosan ült le. 
Látszólag használt a lecke, azóta mind r i tkáb-
ban csillan fel benne a hazudnivágyás s ha 
mégis kiszalad a száján, olyan ijedt arccal néz 
rám, hogy alig állom meg mosolygás nélkül s 
majdnem megsimogatom r iadt kis arcát. 

Leggyakoribb eset azonban, hogy a lecke 
meg nem írása és meg nem tanulása készteti 
a gyermeket hazugságra. Ez még érthető is, 
mert fél a büntetéstől. H a azonban rávezet jük 
őket, liogy a hazugsággal többet á r t anak s a 
letagadott hibát jobban bünte t jük , min t az 
őszinte szóval elmondott dolgokat, belát ja , hogy 
jobban jön ki, ha igazat mond. Természetesen 
nekünk nevelőknek következeteseknek kell len-
nünk. Sohase ígér jünk nekik se ju ta lmat , se 
büntetést, ha nem vált juk be. A be nem vál-
tott ígéret föl tudja borítani a felnőtt ember 
lelkét is, há t még a gyermeki lélekben milyen 
rombolást visz végbe! 

Sok gyermeket éppen a szülők tan í tanak meg 
hazudni. Intell igens szülő azért biztat ja hazug-
ságra gyermekét, hogy majomszerßtettel ta-
ka r j a annak hibáját , szegény emberek pedig 
rendesen anyagi előnyökért. Hányszor látunk 
kolduló gyermeket hosszú l i tániával kéregetni, 
persze ez a sok hazugság mind nem az ő agyá-
ból pat tan ki. Egy népkonyhajegyért , egy cipő 
vagy ruháér t letagadja a gyermek a létező 
anyagi j avaka t is, természetesen a szülők be-
taní tására. I lyen esetben persze nem is beszél-
hetünk a bajok orvoslásáról, mert itt a szülő-
ket kellene igazmondásra taní tani vagy rábírni 
legalább arra, hogy a gyermeke lelkét meg ne 
mételyezze. Sajnos, ilyen esetben a taní tó alig 
tehet valamit, mert beszéde csak pusztába 
kiáltó szó. Az a párórai jóhatás elvész a kör-
nyezet egésznapi befolyása mellett. 

Ezenkívül még ezer és egy oka van a gyer-
mek hazugságának, rmit nehéz lenne fölsorolni, 
de még nehezebb orvosolni. Különösen a taní-
tónak áll kevés mód a rendelkezésére, mert ha 
az okozatot meg akar juk szüntetni, előbb az 
okot kell gyökeresen kiir tani , örökre megszün-
tetni. És ez az ok legtöbbször a szülői házba 
vezet, ahová alig juthat el még a leglelkiisme-
retesebb és legügyesebb taní tó keze is. Pedig 
a szülői ház és iskola együttes munká já ra ezen 
a téren kétszeres szükség van. A hazugság és 
képzelt vi lágban való élés tönkreteheti és teszi 
is az egyedek életét. Tudni kell, hogy: „Hazug-
ság a szélhámosság anyja." Az is bebizonyított 
tény, hogy az álmodozó ember élete, ha színe-
sebb is a reális ember életénél, de sokkal nehe-
zebb is, mert a csalódások sorozatát hordja 
magában. Már pedig a társadalom az egyedek-
ből tevődik össze, éppen azéit nekünk erős-
lelkű, gerinces, szilárd jel lemű embereket kell 
nevelnünk, akik az élet v iha ra i között erősen 
állanak. Kell, hogy az ú j nemzedék a tisztes-
ség és becsületesség kősziklája legyen, mely 
biztos alapon állva, rázkódás nélkül meg bír ja 
tar tani ú j abb ezer esztendeig Nagy-Magyar-
országot. 
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AZ ÉLETRE VALÓ MEVELÉS. 
írta: M O S D Ó S SY I M R E . 

A . nevelés mindenesetre gyakorlat i kérdés, és 
pedig a gyakorlat i életre való nevelés kérdé-
sének látszik elsősorban. De mivel az élet má r 
az előbb mondottak szerint is nemcsak puszta 
gyakorlat i cselekedetekből áll, hanem benne 
vannak e cselekedetek rúgói, okozói is: a lélek, 
az érzelem, az akarat , az erkölcs, a szellem, az 
eszme, — amelyek együtt kultúrát jelentenek 
és amelyek az életnek értéket, színt adnak ; 
azért is az élet gyakorlat i folyamatai t ezekkel 
kapcsolatban szabad csak néznünk, ami más-
kép annyit jelent, hogy az életre való nevelés 
egyáltalán nem a szorosan vett és a szószerint 
vett gyakorlati életre való nevelést, — hanem 
nevelést jelent mindarra, amiben az élet kifeje-
ződik, ami az életben benne van. 

Ebből a szempontból mindenesetre a legfon-
tosabb feladat, hogy az emberi életfolyamat 
legpregnánsabb kifejezőjét és leghatalmasabb 
elemét, az emberi munkát ál l í tsuk be a kul túra , 
a lélek, az eszme, az erkölcs, a hit, szóval: az 
ember egész lelkivilágának kapcsolatába, sőt 
középpontjába. 

Ezt a kapcsolatot azonban csak egyetlen eset-
ben lehet megtalálni, abban, ha az emberi mun-
kát nem pusztán úgy tekint jük, mint a fizikai 
élet fenntar tásának és biztosításának kényszerű 
eszközét — aminthogy nem is az, — hanem ere-
detéhez, fejlődéséhez és céljaihoz képest meg-
keresem az emberi munkában annak igazi jel-
legét, nagyszerűségét, — világrendszerben és 
világviszonylatban való célkitűzéseit, megtalá-
lom a munka isteni eredetét és ebben a gon-
dolatban megtalálom annak megállapítását is, 
hogy a munka sokkal magasabbrendű, inint 
ahogyan azt a közönséges életben, az úgyneve-
zett gyakorlat i életben is é r t jük . 

Csak egy pil lantást kell vetnünk a természet 
organikus vi lágának életébe, csak arra kell 
gondolnunk, hogy a fa, a f ű vagy az állati test 
sej t je iben — mint billió és billió csodás kis 
műhelyben — a sejtek szerint tagozódó, de 
emellett egységes, szigorú, sőt meg szeghetetlen 
parancsnak engedelmeskedő, pezsgő munka fo-
lyik, amíg a növénynek, az állatnak teste, 
csontja, f á j a fölépül és a ti tkok titkával fedett , 
de csak sejtett cél szerint a virág, a gyümölcs 
kifejlődik: akkor be kell lá tnunk, hogy íme, a 
munka nemcsak az emberé, hanem az Istené 
is, sőt milliószorosan nagyobb arányban az 
Istené és hogy a munka íme mindennek a lapja , 
az istenség alaptörvénye és alaptörvényének 
kifejezője és parancsa. Akkor elhisszük Car-
lylenek nagy mondatát , hogy „az útszélen her-
vadó falevélnek köze van a csillagrendszerhez" 

és Kit terét , aki azt mondja , hogy „a történe-
lem, vagyis az emberiség élete nem a termé-
szet mellett folyik, hanem a természetben gyö-
kerezik". 

Csakis és kizárólag i lyen magasabb értelem-
ben vet t munkával szemben szabad és lehet, 
sőt kell is felállítani azt a tételt, hogy a neve-
lés igazi célja: a munkára és a munkával való 
nevelés. í g y kapcsolódik a munka a művelő-
dés lényegének helyes felfogásába és az ős-
nevelői kötelességnek és nevelői célkitűzések-
nek logikai és történelmi összefüggésébe. 

Az életre való nevelés szempontjából talán 
az az első, de egyúttal a legnehezebb követel-
mény, hogy az iskola és minden nevelő a mun-
kának ezt a magasabbrendűségét, világrend-
szerbeli kapcsolatát belássa, sőt átérezze és ezt 
a meggyőződését a gyermekkel is éreztesse és 
a gyermeki lélek legértékesebb és teljesen biz-
tos tartalmává tudja tenni, ami azért is fontos, 
mert ez a meggyőződés nem ha lad ja túl mére-
teiben a gyermek lelkének erőit, viszont a leg-
hasznosabb és legértékesebb és legelőször meg-
erősíthető életelv, amelyre a nevelő is, a gyer-
mek is mindenkor biztosan támaszkodhatik. 
Kétségtelen, hogy ez a meggyőződés a munka 
isteni eredetéről az optimizmusnak azt a fokát 
követeli a nevelőtől, amelyre nemcsak a szülő, 
de még a hivatásos nevelő is, az élet nehéz 
küzdelmei közepette, a magasabb eszményi és 
erkölcsi célok és a munka zord reali tásai közt 
felmerülő, kirívó, kemény, de valójában min-
dig csak látszólagos ellentmondások miatt sok-
szor bizony igen nehezen tud felemelkedni. Pe-
dig talán semmi sincs, ami az ember küzdel-
meit, fáradozásait jobban meg tudná könnyí-
teni, mint a becsületes és józan optimizmus. 

Az életre való nevelésnek másik nagy elvi 
jelentőségű kérdése, amit az egész nevelői 
munka menetében szintén állandóan éreztet-
nünk is kell, az, hogy a munkát ekkép nemcsak 
magasabbrendűnek t a r t juk , hanem azt is le-
vezetjük ebből a magasabbrendűségből, hogy 
az emberi munka: az élettel, a kul túrával , az 
erkölcsi és szellemi élettel való teljes és szinte 
körforgó folytonossággal átszövődött kapcsola-
tainál fogva teljességgel egységes is. 

Minden embernek közös és elfőj ihatat lan 
szükségérzete: erőinek foglalkoztatása és azok-
nak valamely célgondolat érdekében való meg-
nyilatkoztatása és igénybevétele, ami etikai 
értelemben és hatásaiban egyértelmű az ön-
tudatra emelkedéssel, mert hiszen valójában az 
ember összes erőinek külső vagy belső meg-
nyilatkozása nélkül emberi öntudat nem is kép-
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zelhető. Minthogy pedig az is bizonyos, hogy 
minden emberi munkában a fizikai, az erkölcsi 
és a szellemi erőknek célzatos megnyilatkozása 
szinte mindig együttesen, hiánytalanul jelen 
van: kétségtelen, hogy csupán az öntudat kap-
csolatán át nézve is, közös minden emberrel a 
munka, amelyet akár antik, ősformájában, akár 

a differenciálódás a művelődés a lap ja , ennek 
mentén nyomon lehet követni a művelődést. 

Ezekből folyik, hogy az ember, összes mun-
ká ja a vágyak és célok szerint tagozódó aka-
ratnak s a tagozódott törekvéseknek következ-
ménye és azoknak ha ta lmas rendszerét alkotja 
meg. 

A Magyar Vöröskereszt Egylet erdei iskolája Gödöllőn. 

mai, modern, színtelen, végtelen megosztódásá-
ban vizsgálunk. 

A szoros és szervi kapcsolat az emberi munka 
és a magasabbrendű emberi élet közt az, hogy 
a legkezdetlegesebb munka is hamar átterelő-
dik az erkölcsi vonatkozások területére. Igen 
hamar és igen simán, mert hiszen minden 
munka vágyakból indul, vágyak kielégítését 
célozza és emberi vágyaka t ébreszt. Bár csodá-
latos, de természetes, hogy az a vágy, amelyet 
— ú jabb munka és küzdelem felé i rányulóan — 
a végzett munka támaszt, legtöbbször maga-
sabbrendű és komplikáltabb, mint az eredeti 
vágy. 

A vágyak forrása i pedig kiapadhat lanok és 
forrásaik szerint differenciálódtak és végered-
ményben e differenciálódás által tették az em-
bert emberré. Az ál la tnak nincsenek differen-
ciálódó s céltudatosságot involváló vágyai . Ez 

Ezt az emberi akaratot kell megfogni és ne-
velni a gyakorlati életre való nevelésben. Más-
szóval: vágyakat és a vágyak elérésére törő 
akaratot, akarni tudást kell nevelnünk az if jú-
ságban. Nem az életrevalóság egyes gyakorlat i 
mozzanatainak ajánlása , hanem ennek a tétel-
nek a komoly hangoztatása és az életre való 
nevelés feladatkörébe való erőteljes belekap-
csolása tehát a fődolog. Előtérbe nyomul tehát 
az életre való nevelésnek az az elvontnak lát-
szó, de mégis erősen gyakorla t i elve, hogy ne 
féltsük gyermekeinket attól, hogy vágyakkal 
vannak tele, hanem ennek inkább örüljünk, 
azonban igenis a legszigorúbb céltudatossággal 
és következetességgel iparkodjunk ezeket a vá-
gyakat megrostálni, — a rossz felé ha j lóka t ép-
pen a jó i rányúak okos felduzzasztásával el-
fo j tani vagy ál talában jó irányba terelni őket, 
hogy azok helyes és értékes akara toka t váltsa-
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nak ki és az összesség érdekeit szolgáló mun-
kának, életnek legyenek mozgatói. 

Az életre .való nevelés tehát éppen nem azt 
jelenti, hogy mikép neveljük gyermekeinket 
úgy, hogy azok az élelmesség minden zsírjá-
val ki legyenek kenve s megtanul ják, hogy mi-
képen lehet embertársaik nyaká ra ülni, azokat 
sa já t önző céljaira jól megnyergelni és kihasz-
nálni. Nem, nem ez az életrevalóság. A fentiek-
ből világos, hogy az egészen m á s : az életre-
valóság az élet helyes, világos, tiszta látása, 
a munka valódi, helyes értékelése, — a feltét-
len akarni tudás és az önbizalomból és opti-
mizmusból fakadó biztos cselekvési készség. 
Az igazi komoly, valláserkölcsi és hazafias ér-
telemben vett életrevalóságra való nevelés lé-
nyege tehát az, hogy az elméleti tanulás és 
nevelés mellett miképen lehet a helyes élet-
feladatok és erkölcsös életproblémák megoldá-
sához való akarat i elhatározásokat, cselekvési 
bátorságot, cselekvési készséget kinevelni és 
ezzel a tétovázó, határozat lanul lépő, félszeg 
embertípust kiküszöbölni és az élet számára 
igazi termelő, cselekvő, alkotó energiákat ne-
velni. 

Mindenesetre a vezető gondolata e nevelés-
nek a munka fentebb vázolt magasabbrendű-
ségének elismertetése, belenevelése az i f jakba ; 
szóval, cselekedettel, jó, szép példákkal és szi-
gorúan óvakodás mindattól, ami ezt az állás-
pontot lerontani alkalmas. 

Óvakodni kell t ehá t mások m u n k á j á t lekicsi-
nyelnünk. Ez a lekicsinylés sohase emeli a sa-
já t munkánk értékét, pedig rendszerint az a 
célja, — ellenkezőleg, nagy kárt tesz általában 
a munka iránt tar tozó tiszteletnek. Az a munka, 
amely lekicsinylésre érdemes, elsősorban a sa-
já t munkakedvünket és emelkedettebb felfogá-
sunkat mételyezi meg. Mások munká jának bár-
mely lekicsinylése a társadalmi együttérzés és 
a társadalmi béke aláásása. Nem szabad el-
felej tenünk e kérdéssel kapcsolatban azt sem, 
hogy a gyakorlati életre való nevelésnek első-
rendű követelménye a problémákkal való neve-
lés. Ezeket a problémákat onnét vesszük, ahon-
nan kínálkoznak, de mindjár t nagy baj lesz, 
ha nem a sziilő v a g y nevelő foglalkozási köré-
be, hanem esetleg egy lekicsinyelt munkakörből 
kínálkozó problémához volna jó folyamodnunk. 

Óvakodnunk kell attól, hogy életküzdelmein-
ket bármikor is nagyon t ragikusan, elkedvet-
lenedettséggel, zord kétségbeeséssel állítsuk az 
ifjúság- elé. Az életküzdelemre való rámutatás 
az ideális célra törekvő nevelő kezében csak 
a r r a való legyen, hogy ezzel a küzdelem tár-
gyának az értékét emelje, vagy a győzelem 
eszközeinek az igénybevételére rámutasson. 

Nagy hiba a gyakor la t i életre való nevelés 
szempontjából, ha egészen más dolognak tart-
juk az életet és m á s n a k az a r ra való nevelést. 
A gyakorlat i élet ugyanis nem pusztán abból 
a munkából áll, amelyet mint úgynevezett 
élethivatást végzünk. A gyakorlat i életben 
benne van minden, tehát nemcsak az, amit mi 
cselekszünk, hanem az is, amit velünk cselek-
szenek cs mindaz, ami velünk történik. Mindez 

tehát, mint életünk ta r ta lma: figyelembe kell, 
hogy jöjjön a nevelés munká j a közben, mind-
ezekre elvünknek, gondolatunknak, indokoló 
bírálatunknak, utánzásra való ösztönzésünknek, 
avagy óvó intelmünknek kell lenni, aszerint, 
ahogy azt a helyzet parancsolja; annál is in-
kább, mert a gyermekben is mind e jelenségek 
gondolatokat, érzelmeket ébresztenek, megol-
dandó kérdéseket vetnek fel ; ezeket fel kell 
fogni és i rányí tani , szükséghez képest erősíteni 
vagy enyhíteni kell. Alaki szempontból pedig 
elsőrendű tényezője az életre való nevelésnek, 
hogy az i f j ú t ezzel az általános életszemlélettel 
látni, észlelni és tapasztalatokat szerezni meg-
tanítsuk. 

A munka mindig bizonyos gondolati, érzelmi 
s erkölcsi mozzanatokkal kapcsolódik, ezekkel 
társulva jő létre, zajlik le. A művelődés foká-
tól fiigg, a fentebb mondottak szerint is, hogy 
ezek az elemek a munkát már megelőzik s vele 
együttjárnak, vagy azt csak követik. 

Még csak egy körülményt említek fel a meg-
világításra kínálkozó több közül: az iskolai 
nevelés és az életre való nevelés viszonylatát. 
Az iskolai tanulmányok rendjén számtalan kép, 
forma, életmegnyilvánulási mód, keret kerül 
az i f j ú külső és belső szemlélődési körébe s 
közülök igen sok valóságos élmény keretében. 
Mindez azonban mégsem merít i , nem merí thet i 
ki az életre való nevelés te l jes körét. A teljes 
logikai és reális kapcsolatot nagyon sokszor 
nem lehet i t t megkapni, sokszor hiányzanak az 
egyénnel, á tanulóval való igazi belső kapcso-
latok is. Az életre való nevelés az iskolában 
jelentékeny részben inkább módszeresen inté-
ződik el. Ez tulajdonképen nem is hiányosság, 
mint inkább annak a lehetőségnek határa, ame-
lyen túl az iskola, legalább ma, alig mehet. 
Az iskola nevelése nem illeszthető hozzá egy-
szeiűen az életre való nevelés ama munkájá-
hoz, amelyet a szülői háznak kell végezni. 
Ellenkezőleg, ennek az iskolai nevelésnek 
kell logikailag, pszichológiailag és értelmi 
alapon alátámasztani azt az életre való neve-
lést, melyet a család ad, viszont gyakor-
lati, igazi megnyilatkozásokat a családi neve-
lés nyújtson az iskolai nevelésnek, a tanul-
mányok során felmerülő életmegnyilvánulá-
soknak minden kínálkozó alkalommal. Nem 
szabad elfelejteni két dolgot! Az egyik az, hogy 
az iskola minden tanulmányi anyaga, sőt annak 
minden részlete is, száz és száz kapcsolatban 
áll az élettel, a család mindennapi életével. 
A másik az, hogy a szülő, a család is csak úgy 
érhet el eredményeket nevelői munkájában, ha 
komoly tervszerűséggel j á r el — különösképen 
az iskolásgyermekkel szemben. A most érintett 
kapcsolatokat kell tehát a szülőnek kikeresnie 
és minden olyan életjelenséget, cselekvési terü-
letet belevinni a gyermek életébe, amelyek az 
iskolai tanulmányokkal kapcsolatban állanak 
problémák alakjában. Az ilyen problémák 
amellett, hogy hatalmasan fejlesztik az akara-
tot, a cselekvőképességet, — egyúttal az iskolai 
nevelésnek legerősebb támaszai és az iskolai 
kötelességek teljesítésének legjobb ösztönzői. 
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ISKOLÁNKÍVÜLI NÉPMŰVELÉS 

Előadóképzőtanfolyam a zalaegerszegi 
tanítóképzőintézetben. 

írta: dr. vitéz BARNABÁS ISTVÁN. 

/V magyar tanító a m a g y a r élet lelki részének 
munkálására van hivatva. A tanítóképzők te-
hát akkor teljesítik hivatásukat , ha ezen el-
hivatot tságra oly mértékben előkészítve bo-
csát ják ki falaik közül az életbe növendékei-
ket, hogy azok a reá juk váró súlyos feladato-
kat minden tekintetben s minden körülmények 
között eredményesen meg tud ják oldani. Mert 
nehéz feladat elé áll az életbe kikerülő tanító, 
kinek nemcsak keresni, de meg is kell találni 
azt az erkölcsnemesítő, jellemszilárdságot ered-
ményező utat, melyen haladva, biztosíthatja a 
kezeire bízott jövő nemzedék tökéletes lelki 
kifejlődését. E r re a nehéz ú t r a a tanítóképzők-
nek kell egy egész életre szóló útravalóval el-
látni növendékeiket. Ezt ma már minden nem-
zet átérzi s az eredmény elérésére minden ál-
dozatra kész. Ma minden nemzetnek egyik leg-
fontosabb művelődési kérdése a tanítóképzés, 
mert a tanítóképzést t a r t j ák mindenütt a nem-
zeti lét legfőbb biztosítékának ós tényezőjének. 
Ettől függ az ú j sa r jadék gondolatvilága s a 
nemzet jövendője. Mindkét ága egyaránt fon-
tos, a tanítóképzés éppúgy, mint a tanítónő-
képzés. 

E sorainkban ez utóbbival, illetőleg ezzel 
kapcsolatban a nőneveléssel óhaj tunk foglal-
kozni. 

E kérdés fontosságának átérzóse egyenlő ér-
tékű és. csak az egyes nemzetek célkitűzéseiben 
vannak árnyalatok. Az egyik nemzet ugyanis 
a női karakter tökéletes kifejlesztését tűzi ki 
célul, a női erények, a szellem, az ízlés kiműve-
lését. Ennek a fenkölt női típus az ideálja. 
A másik nemzet olyan egyént akar kiformálni , 
ki a tényleges társadalmi viszonyok között he-
lyét megta lá lhat ja és ott eredményes munkát 
fej thet ki. Ennek a praktikus női típus az 
ideálja. Mindkét felfogás azt a törekvést fog-
lalja magában, hogy bár akármi legyen a cél, 
a nevelés alól kikerült egyén előkészülve, be-
fejezetten kerüljön az életbe. Mi, magyar peda-
gógusok e két női t ípus mellé oda aka r juk állí-
tani az igazi magyar nő, a magyar anya alak-
ját, az anyaság mocsoktalan aranykoronájával 
a homlokán. Oda aka r juk áll í tani minden ma-
gyar leánylélek legszentebb céljául, hogy anya 
legyen, aki életet adjon, gyermekeket nevel-
jen s lelki melegséggel megteremtse és bol-
doggá tegye a szerető családi otthont. 

Ezen elgondolások vezették vármegyénk tör-
vényhatósági iskolánkívüli népművelési bizott-
ságát is akkor, amikor elhatározta, hogy a 
Notre Dame női kanonok- és tanítórend zala-
egerszegi „Gróf Klebelsberg" róm. kath. tanító-
képző-intézetének V. éves tanítónőjelöltjei ré-
szére 1934. év február havában hatnapos isko-
lánkívüli népművelési előadói tanfolyamot ren-
dez. 

E gyönyörű iskolatelep az idén fog ja ki-
bocsátani az életbe először V. éves növendé-
keit. Félő szeretettel f igyeltük a Rend tiszte-
letreméltó, légies f inomságú és nemeslelkű, 
életüket Istennek felajánlot t „il/«íer"-einek ér-
tékes nevelő munkájá t s azt éreztük, hogy ezen 
lelket átalakító nevelés mellett is szükség van 
arra, hogy a tanítónőj elöltek kellő útravalóval 
lát tassanak el a r ra vonatkozólag, hogy mint 
jövendő tanítónők, iskolánkívüli fontos misz-
sziójukat is kellőképen betölthessék. A tanító-
képzők tanterve ugyanis nem foglalkozik kü-
lön ezzel a nagyfontosságú kérdéssel, ezt a 
hiányt kívántuk pótolni a mi egyhetes előadó-
képző tanfolyamunkkal . Sokat aka r tunk vé-
gezni rövid egy hét alat t . Be akar tuk mutatni 
mi előadók, hogy mire kell a taní tónőnek ily 
iskolánkívüli népművelési munkakörében taní-
tani a falu apra já t -nagyjá t , de különösen asz-
szonyait és leányait. 

És hallgatóságunk, 39 fogékony leányiélek, 
örömtől csillogó szemmel szívta magába elgon-
dolásainkat. Átérezték, hogy elsősorban meg 
kell taní tani mind en not a ház ta r tás összes 
ágaira. És meg kell tanulnia minden nőnek azo-
kat az egészségtani szabályokat, amelyekkel 
gyermekeik testét edzetté és erőssé tehetik. 
Hogy meg kell tan í tan i a jövendő anyákat 
arra, hogy gyermekeiket ne a nagyok ké-
nyelme, hanem sajá t fejlődésük érdekei sze-
rint neveljék, elkerülve velők szemben mind a 
brutális, mind a szentimentális szélsőségeket. 
Ki ne érezné, hogy amikor rengeteg magyar 
gyermek hal meg az anyák ápolási tudatlan-
sága miat t , akiknek élni kellene, sok válik ab-
normissá, aki normális maradhatot t volna, mil-
lió magyar gyermeket nevelnek sok felfogha-
tatlan rendszabállyal, mely e l fo j t ja egyénisé-
güket, megbénítja a fejlődő képességeket, nem 
aknázza ki a gyermekben szunnyadó energiá-
kat, akkor be kell látni, hogy minden leány-
gyermeknek szüksége van szakavatott nevelési 
ismeretekre. 

Az anyagiak mellett pedig különös figye-
lem tá rgya volt a lélek nevelése. Ezt célozta 
a léleknemesítés legértékesebb módjáról , a 
dal megszerettetéséről, a magyar dalról tar-
tott előadássorozat. Hogy a nőt szeretni, lel-
két nemesíteni, műveltségét emelni korunk 
legnagyobb és legfontosabb feladata, az érzett 
ki ezen előadássorozatból. Hal lgatóink át-
érezték ezen előadások alatt , hogy oly ala-
pos műveltséget kell nyú j t an i minden ma-
gyar nőnek, amelynek segítségével azt a neve-
lési ösztönt, amely már úgyis veleszületett, 
okosan alkalmazhassa. Mert tulajdonképen 
minden anya tanítónő, tanítónője saját gyer-
mekeinek és minden tanítónő anya, anyja a 
reábízott gyermekseregnek. Az előadók ezen 
nézőpont figyelembevételével ál l í tot ták be vá-
lasztott tárgyaikat s a hallgatóság meggyőző-
dést szerezhetett arról, hogy a legelvontabbnak 
látszó gondolat, tárgy is, á néphez illő egy-
szerű szavakkal a lelkek mélyébe helyezheti 
azon tárgykör minden kincsét, összes szépségét. 
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De nem folytatom tovább, ehelyett közlöm 
az előadóképző tanfolyam részletes munka-
rendjét. 

I. nap. 
Bődy Zoltán alispán: Elnöki megnyitó. Vissza-

pillantás az iskolánkívüli népművelés eddigi 
fejlődésére. 

Dr. Palkó János kanonok, egyházmegyei fő-
tanfeliigyelő: Nemzetnevelés az iskolánkívüli 
népművelésben. 

Dr. Fára József vm. főlevéltáros: Vidékek 
ismertetése saját adatgyűjtésünk alapján a 
népművelés keretében. Vetített képekkel. 

Lillik Béla vm. népművelési t i tkár : Az is-
kolánkívüli népművelés korszerű jelentősége. 

II. nap. 
Ferenczy Zoltán áll. felsőkeresk. isk. igazgató: 

Képek Erdély történetéből. Vetített képekkel. 
Dr. v. Barnabás István kir. tanfelügyelő: 

Előadássorozat a magyar dalról. Gramofon-
lemezekkel. 

I. rész. A mult dicsőségének ereklyéi, a jelen 
szegénységének kincsei a magyar dalok. 

II . rész: Emlékezzünk a régiekről. 
Lillik Béla: Az iskolánkívüli népművelés mai 

szervezete. 

III. nap. 
Izsák Gyula áll. polg. isk. tanár: A természet 

világa, az Isten csodálatos képeskönyve. Vetí-
tett képekkel. 

Dr. v. Barnabás I s tván: Magyar Dal. 
I I I . rész. Amikor a tárogató h a r s a n t . . . 
IV. rész. Az első nótagyüjtők, dallamszerzők. 
Kazay Gyula városi főkertész: A gyümölcs-

termelés haszna és virágkertészet, mint a falu 
szépítője. 

Lillik Béla: A népművelés ágazatai és azok 
megszervezése. 

IV. nap. 
Móra János áll. reálgimn. tanár: Arany János. 

Vetített képekkel. 
Dr. v. Barnabás I s tván: Magyar Dal. 
V. rész. Üj hajnal hasadásának: Petőfi Sán-

dornak kora. 
VI. rész. Amikor a „Nemzet csalogánya" da-

lolt. 
VII. rész. Bíborvörös rózsacsokor: Népballa-
dáink. 

Lillik Béla: A népművelés segédeszközei. 

V. nap. 
Dr. Németh János városi tisztiorvos: Mit 

tegyen a tanítónő az anya- és csecsemővédelem 
érdekében? 

Ér. v. Barnabás l i t v á n : Magyar dal. 
VIII . rész. Amiről legszívesebben és leg-

színesebben dalol. 

IX. rész. A magyar zene új , dicsőséges kor-
szaka. 

Lillik Béla: Hogyan kell előkészíteni a haza-
fias és alkalmi ünnepélyeket. 

VI. nap. 
Dr. Barnabás István: A tanítónő nevelő hiva-

tása az iskolában és az iskolán kívül. 
Dr. Békefi József kir. s tanfelügyelő: Az édes-

anya alakja a magyar költészeben. Dalokkal. 
Bődy Zoltán: Elnöki zárszó. Az előadóképző-

tanfolyam résztvevői bizonyítványainak kiosz-
tása. 

A tanfolyam megtartásának időpontjául feb-
ruár hó első hetét azért választottuk, mert az 
első félév tanulmányainak lezárása után a tanító-
jelöltekre üdülésként is hatott ezen egyhetes 
megszakítás s mert a tanév végén való megren-
dezése esetleg zavarólag hatott volna a tan-
képesítésre való előkészülés nagy munkájára. 

Hálás köszönettel kell megemlékeznünk arról, 
hogy gróf Mikes János szombathelyi megyés-
püspök nagy örömmel járult hozzá a tanfolyam 
megrendezéséhez és dr. Palkó János egyház-
megyei főtanfelügyelő, kanonok pedig nemcsak 
mint nagyértékű előadó szerepelt, hanem mind-
végig részt vett tanfolyamunk munkájában. 

Hogy jó munkát végeztünk, azt éreztük a 
Rend tanári karának lelkes részvételéből és a 
növendékeknek kedvesen hangos tetszésnyilvání-
tásából és abból a megjegyzésből, amelyet a 
tanfolyam igazgatója: dr. Istvánfi József tanító-
képzőintézeti igazgató, püspöki tanácsos, a záró-
iinnepély alkalmával mondott, hogy tanfolya-
munk a növendékeknek a legutóbbi hónapok-
ban tapasztalt gyakori betegeskedésére is jóté-
konyan hatott, mert dacára a zimankosan hideg 
időjárásnak, a tanfolyam alatt egy növendék 
sem mulasztott egyetlen órát sem. 

Az előadók tudásuknak az iskolánkívüli nép-
müvelés érdekében való önzetlen felajánlásával, 
a növendékek nem lankadó szorgalmukkal, a 
Rend tiszteletreméltó tagjai, őket oly jellemző, 
mindenre kiterjedő figyelmükkel tették érté-
kessé és kedvessé e hetet. Bizottságunk pedig o 
biztató körülményeket mérlegelve, elhatározta, 
hogy ezen előadóképző-tanfolyamot rendszere-
síti és minden év február hó első felében meg-
rendezi. 

Jlz igazi műveltség abban áll, hogy 
az ember minden életföladatát magasabb-
rendű értékekkel kapcsolja, az ideális 
értékek szabnak irányt minden cselek-
vésének. (Weszely Ödön) 
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G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

Meseóra az I. osztályban. 
í r t a : PAPP M Á R I A ERZSÉBET. 

A . mult évben a Néptaní tók Lap jában le ír tam 
néhány tanterv sugal l ta elméleti gondolatomat 
a magyar mesére és a népiskolai meseórákra 
vonatkozóan. Most azt egy I. osztályban tar-
tot t gyakorla t i meseóra bemutatásával kívá-
nom kiegészíteni. Örülök, hogy B. Molnár Má-
r i a A györöki cipők című meséjét s ikerül t fel-
fedeznem, nemcsak azért, mert kicsinyeimnek 
nagy örömöt szereztem vele, de főleg azért, 
mert módot ad tavalyi ígéretem beváltásához, 
hogy amit a meséskönyvek böngészése közben 
népiskolai célra kiválóan a lkalmasnak találok 
és vélek: szíves ölömmel kar tá rsa im rendelke-
zésére bocsátom. Nagyon szeretném s hálával 
fogadnám, ha a Néptaní tók L a p j a szerkesztő-
ségébe is kezdenének nevemre befutni a vidéki 
kar társaktól gyűj tö t t , iskolai célra a lkalmas és 
egyes vidékeken szájról-szájra já ró mesék, mert 
nekünk — város iaknak — is jólesne néha a mi 
üvegházi v i rágaink közé szagos mentát , rozma-
ringot, kakukfüve t kötni. Az i t t á tnyú j to t t 
mese a szerzőnek Kancsal Márton szerencséje 
című kötetéből való, abban is, Csillagország és 
Ötven piros madár c ímű köteteibea is pedagó-
giai értelemben nagyér tékű mesék vannak. 

Az i t t á tnyú j to t t mese előnyeit tanítószem-
mel nézve, a következőkben látom: költői elgon-
dol ású, szépnyelvezetű, szókincsfejlesztő, a hat-
éves gyermek értelmi színvonalához illeszkedő, 
képzeletvilágához alkalmazkodó, fordulatos, 
színesszövésű mese ez. Érdeklődést kelt, az én 
városi gyerekeimben emlékeket ébreszt s na-
gyon elrej tve földrajz i ismeretet nyú j t . Nevelő-
gondolatok egész r a j a b ú j t el a mesében, anél-
kül, hogy orvosságszaga volna, vagyis eről-
tetett, száraz tudálékossággal tanulságot ve-
zetne le, amit a tan í tónak sem szabad erőltet-
nie. Elég az, hogy a csizmák kijelentik, hogy 
tűzzel, vízzel nem jó játszani és intésük be-
igazolódik. E l já t szás ra is igen alkalmas ez a 
mese, mert az osztály egész tömegét egyszerre 
bele lehet vonni. A gyermek tehát nemcsak 
meghal lgat ja , hanem cselekvőleg maga is részt-
vesz benne, „szereplőjévé" válik és a szereplési 
vágy minden gyermekben szinte emésztően 
benneél, annak kielégítése gyönyörűséggel, 
örömmel és büszkeséggel tölti el s közben szó-
beli fogalmazást végez. Öntevékenységhez is 
alkalom nyílik, mikor a gyermek képet rajzol 
a meséhez. Ez nem á l l í t j a különösebb nehézség 
elé, színes ceruzája az én osztályomban min-
den gyermeknek van, apró kis házakat mind-
egyik tud rajzolni, előttük kék folt a tó, pár 
f a a parton, holdvilág az égen s pá r úszó cipő... 
(Osztályom legsikerültebb s teljesen önálló, 
képzeleti gye rmekra jzá t mellékelem.) 

A meseórára a taní tónak éppen úgy elő kell 
készülnie, mint bármelyik órájára . Az elő-
készülés abban áll, hogy a mesét többször át 

kell olvasnunk, el kell mélyednünk benne, 
mint ahogy a búvá r és gyöngyhalász leeresz-
kedik az igazgyöngyért a tenger vizébe. Át kell 
olvasnunk többször, hogy költői nyelvét, gon-
dolati szépségét á tvegyük, mert alsóbb osztály-
ban a mesét felolvasni nem szabad, hanem köz-
vetlen hangon kell azt elmesélnünk. Azt a han-
gulatot igyekszünk kiváltani a gyermekből, 
ami t akkor érzett, amikor otthon édesanyja az 
ölébe vette és fo lyt a mese, min t a pa tak : 
„Egyszer volt, hol nem v o l t . . . " 

Olvasgatás közben feljegyezzük azt is, hogy 
mit kell előzetesen megmagyarázni és mit kell 
képpel, rajzzal, esetleg kitömött állattal , cselek-
véssel stb. szemléltetni? A györöki cipők című 
mesénél szemléltettem: a színeket, csizmát, 
nyuj tófá t , sellőt, kutyát , macskát, egeret, füle-
mülét, gyümölcsfát , tehenet, szekeret, boglyát, 
harangocskát, a Ba la ton képét és csónakot. 

A mese feldolgozása. 

Anyaga: A györöki cipők c ímű mese. 

I. Előkészítés. 
a) H a n g u l a t k e l t é s . — Béggel, mikor is-

kolába jöttem, hord ta a szél az arcomba a ha-
vat. Azt gondoltam: Szép, szép a tél, a csillogó 
hótakaró, jégcsap, jégvirág, h a n e m én a nya-
ra t mégis jobban szeretem. — Miért jobb a 
nyár? (Az én fővárosi gyerekeim a sok előny 
közé besorozták a nyara lás t is.) — K i nyaral t 
közületek! — Hol? Mihelyt balatoni fürdő-
helyet neveztek meg, kifüggeszteni a táblára a 
Balaton nagy, fa l i szemléltető képét. — J ó is 
a Balatonban fürödni , homokos pa r t j án a na-
pon sütkérezni! — Balatongyörök nyaralóhely 
nevét hallotta-e m á r közületek valaki? — Oda 
is sokan járnak le Budapest ről nyara ln i . Az el-
múlt nyáron volt köztük egy néni, aki szép me-
séket és verseket szokott ki találni . Ez a néni a 
meséket leírja, hogy mások is gyönyörködjenek 
benne. Ebben a szép könyvben (megmutat tam a 
kötetet) csupa olyan mese van, amit Balogné 
Molnár Mária néni talál t ki. Szép holdvilágos 
este a balatongyöröki parton sétál t ez a néni, 
nézte az ezüstszínű holdsugarakat , nézte a hul-
lámzó vizet. Egyszer re hirtelen megállt . — Mit 
látott? — Ugyan mit látott? Icike-picike vízi-
tündérkék, sellők (képen szemléltetem, ha nincs, 
előzőleg rajzolok) kukucskál tak ki a vízből 
és aztán rögtön munkához lát tak. P i r inyó 
kis nyuj tófával (szemléltettem já téknyuj tófá t ) 
olyan simára k inyú j to t t ák a hul lámokat , mint 
édesanyátok szokta a tésztát. Legyünk mi is 
sellők, nyuj tsuk! (A kéznél levő ceruzák he-
lyettesítették a nyuj tófát . ) Azér t nyúj to t ták a 
sellők ilyen s imára a hullámokat, hogy a víz 
olyan legyen, mint egy nagy-nagy tükör és 
jobban meglássa benne magát az öreg Hold 
anyó. Tudták, hogy akkor jó kedve lesz, nem 
bú j ik el a felhő mögé, hanem sokáig vi lágí t 
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nekik. A kis sellők csónakázni akar tak . — Ki 
látott má r csónakot? (Szemléltettem kis játék-
csónakot.) De tudom, olyant még senki sem lá-
tott, amilyen az öklömnyi (mutattam) csöpp 
vízitündér kéké volt. 

b) C é l k i t ű z é s . — Elmondom nektek a 
tündércsónakok vagy a balatongyöröki cipők 
történetét. (Az érdeklődéskeltésben már a mese 
elemeit és gondolatait használ tam fel, de kissé 
á ta lak í to t tam a magam taní tói szájíze szerint, 
liogy könnyed formában, szemléltetés segítsé-
gével magyarázom meg azokat a fogalmakat , 
melyeket ismeretleneknek tar to t tam. A többi 
szemléltetést a szereposztáshoz süllyesztettem 
be, hogy ne zavar j a a mesében való gyönyör-
ködést. Alábbiakban m á r teljesen a mese szöve-
gét követem, csupán i t t-ott módosítok szavain. 
Ennek kizárólagos oka az, hogy az írónő a me-
sét nem kimondottan hatéves gyermekek s tö-
megnek való á tnyu j t á s cél jára írta, míg nekem 
viszont, oda kell egyszerűsítenem.) 

II. Tárgyalás. 
1. A t h a j l á s a m e s e s z ö v e g é r e . — 

Ott, ahol ti nyaral ta tok, olyan magas és nagy 
házak voltak, mint i t t Budapesten1? Balaton-
györökön is apró, fehér, földszintes házacskák 
bámul tak a vízbe. 

2. A m e s e : — Egerben a fehér házikók 
mindegyikében volt két-három pár csizma. Fel-
akasztva lógtak a mennyezeten, mivelhogy ép-
pen nyár volt és a fa lusiak mezítláb j á r t ak . A 
csizmák szundikáltak unalmukban. Egyikbe-
másikba egerek költöztek. Ot t laktak és csúnya, 
csupasz kis egereket nevelgettek fel bennük. 

Egyszer vonat fü t tyen te t t a falu állomásán. 
Városi emberek érkeztek r a j t a sokan-sokan. 
Szétszéledtek a fa luban és minden házikóba be-
költözött közülök egynéhány. A nagy jövés-
menésre felébredtek a szundikáló csizmák és 
tanakodni kezdtek: 

— Kik ezek, mik ezek? 
— Nyaralók, — mondta Máci, a bíróék szürke 

macská ja és fejvesztve lótot t-futot t egyik ágy 
alól a másik alá, az idegenek elől. A városiak 
ta rka-barka cipőkben j á r t ak . Tulipiros, hupi-
kék, csokoládészínű, i r ígysárga , patyolatfehér , 
ezüstszínű, meg aranysz ínű cipőket r ak t ak sor-
jában az ágyak elé. 

— Hallja-e, komám? — súgta egyik falusi 
csizma a másik csizmának. — Én még ilyen 
korcs csizmákat seholsem lá t tam földi életem-
ben. Még csak nem is feketék, mint más tisztes 
csizma, hanem olyan ta rkák , mint a gazdám 
ré t jén a virágok. 

— Nem csizmák ezek, — kuttogott bele Máci 
Macska, — hanem cipők, meg szandálok. 

— Na, csúnya jószágok, — mondta a vén 
csizma. 

— Dehogy csúnyák, — sóhajtot t a házilány 
kis csizmája. — J a j , de boldog volnék, ha én 
piros lehetnék! 

A városiak aztán sé tá lgat tak a fa luban, a 
kertekben, a réten, a mezőn, sőt még a bodrozó 
lóban is megfürödtek. I lyenkor lerakták a tó 

p a r t j á r a sor jában a t a rka cipőket. Azt mondja 
egyszer egy hegyessarkú női cipő: 

— Mégis csak furcsa, hogy mi egész nap a 
gazdáink kedve szerint szaladgál junk! Tudjá-
tok mit? Most úgyis holdvilágosak az éjszakák, 
n y a r a l j u n k mi is éjszaka! 

— J ó lesz bíz' az, jó lesz! — mondta r á a sok 
cipő egyszerre. Az égi holdvilág csak ámuldo-
zott, mikor a nagy éjszakai csendben, i t t nyílik 
kapu, ott nyílik kapu és férficipők, női cipők, 
gyerekcipők tódul tak ki ra j tuk . 

— H í v j u k meg a falusi csizmákat is! — szólt 
egy kövér férficipő. 

— Ö, a gazdáink sem barátkoznak a falusiak-
kal! — szólt egy kiszolgált ezüst báli cipő. A 
többiek azonban letorkolták a r á t a r t i ezüstcipőt 
és elhatározták, hogy ki-ki meghív ja a s a j á t 
házába való csizmákat. 

Az unatkozó csizmák kaptak a jó mulatsá-
gon. Leugrot tak sorban a szegekről és kirázták 
magukból az egereket. Az egerek szétszaladtak 
a szobákban nagy rémülten. Azután elindult a 
tenger cipő, csizma meg szandál sétálni. Elől 
az apróság, a gyerekcipők: csisz-csosz, csiszi-
csoszi! Utánuk a női cipők: kip-kop, kipi-kopi! 
Mögöttük a férf icipők: sity-suty, s i ty-suty! 
Legesleghátul a csizmák: klity-kloty, kli ty-
kloty! (Mennyire tetszik a gyermekeknek az 
i lyen hangfestő, zenei elem.) A macskák az ere-
szeken a hasuka t fogták, a hold meg az égi ré-
ten ideugrál t , odaugrál t , kacagtában a fu rcsa 
fe lvonulás lá t tára . 

A sok városi cipő fenekestől fe l fordí to t ta az 
egész falut . Megdobálták a ku tyáka t , megráz-
ták a gyümölcsfákat , megfej ték a teheneket, 
szét rúgták a v i rágágyakat , k ihúzták a sze-
kereket a félszer alól, széthányták a boglyá-
kat, még a harangocskát is meg a k a r t á k húzni, 
de akkor elkiál tot ta magát egy piros cipő, 
hogy: 

— Menjünk a tó ra csónakázni! 
— Nem jó mula tság ez az egész rendetlenke-

dés, — vélekedtek a becsületes csizmák. 
— Menjünk bizony, menjünk, — sipítozták a 

cipők és rohant az egész csapat a tó felé. A tó 
hul lámait , bodrai t má r simára n y ú j t o t t a a sok, 
öklömnyi kis sellő, de a cipők jöt tére vala-
menny i a víz a lá bú j t . Olyan volt a tó, mint 
va l ami nagy, fényes üvegtükör. A parthoz ki-
kötve aludtak a víz szélén a csónakok. A vízre 
szép a r anyu ta t ra jzo l t sugaraival a holdvilág 
és lenge szép tündérek sétáltak fel r a j t a a 
holdra. 

— Menjünk csónakon a holdba! — mondták 
a város i cipők. Bele is ugrabugrá l t ak a szun-
dító csónakokba és elkezdtek evezni. Csak ak-
kor lá t ták meg, hogy az okos csizmák mind ott 
á l lnak szép sor jában a parton. 

— De nyúlszívűek vagytok! — kiabál t a csiz-
mák felé valamennyi . 

— Tűzzel, vízzel nem jó játszani! — mondták 
vissza a jámbor csizmák. 

M á r a tó közepe felé járhatot t a cipővel teli 
csónak, mikor egyik hupikék cipő így véleke-
dett : 

— Hall játok-e, ez a tó nem is víz, hanem 
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üveg. IIa víz volna, olyan bodros volna, mint hajnal ig . A sok szép tündérnótá t e l tanul ják tő-
nappal, amikor a gazdáink fürdenek benne. lük a tópar t i bokorba bú j t fülemülék és olyan 
Tudjá tok mit, ugrá l junk ki ebből az otromba szépen énekelnek együtt, hogy még a jó Is ten 
bárkából és menjünk az aranyösvényen gyalog is mosolyogva ha l lga t ja őket. 
a holdba! Eddig volt, mese volt, — mondtam és gyer-

* * 

* © * * I. * 
X f m / í 

fflj , 1 ' r 1 « írjr«' 
H r ^ T , m i i ' 1 .— 

Senkinek sem kellett több! A sok c i f ra cipő 
szempillantás a la t t mind k iugro t t a csónakból 
az aranyösvényre. De bizony az aranyösvény 
lágyan süppedezni (kézmozdulattal mutatni) 
kezdett a cipők alat t és nemsokára kortyogva, 
jajveszékelve ful ladozott a sok üres cipő. Mi-
kor az utolsó is elsüllyedt és elcsendesedett, a 
hold felhőkeszkenőt ter í te t t a képére és sírt. 
Igen jószívű asszonyság a hold. Még a bolondos 
cipőket is megsajnál ta . 

A csendes fa lusi csizmák pedig hazaballag-
tak. Visszacsalogatták magukba az egereket és 
jobbra-balra konyulva a ludtak a földön. Föl-
ébredtek ha jna lban a városiak és el nem tud-
ták gondolni, hová lettek a cipőik, mi történhe-
tett az éjjel, hogy csak a csizmák alszanak ka j -
lán a szoba földjén"? Mit volt, mi t tenni, fogták 
magukat , felöltöztek t a rka selyemruháikba és 
lesétáltak mezítláb a vonathoz. A vonat tal ha-
zakarikáztak a városba és Györökfalura csen-
desség borult ismét. 

De legjobban mégis a fehér házikók já r tak , 
mert azóta még egyéb néznivalójuk is akadt a 
nagy tavon. Mikor a holdvilág fe ldugja a hom-
lokát a világ vége alól és emberi szem nem 
lá t j a őket, az öklömnyi sellők s imára henger-
getik a bodros hul lámokat és muzsikaszárnyú 
tündérkék csúsznak le a holdsugarakon a vízig. 
A sellők a tengernyi t a rka cipőt felhozzák a tó 
fenekéről és f e l r ak j ák a s ima vízre. A tündé-
rek beléjük ülnek és zengedezve csónakáznak 

mekeimből felszakadt a meseórákat jellemző 
sóhaj tás : 

— J a j , de szép volt! 

III. Begyakorlás. 
(A népiskolai meseórának nemcsak gyönyör-

ködtetés a célja. Igaz, hogy elsősorban azért 
illesztjük be a beszédgyakorlati anyagba, hogy 
a gyermek meseszomjas lelkét a helyes útra , 
vagyis a valódi szépség felé terel jük, vele a 
magyar i rodalmi nyelv és népköltés kifejezési 
módját megismertessük és megszerettessük. De 
amellett igyekszünk játékos, észrevétlen, köny-
nyed fo rmában kiaknázni a gyermek beszélő-
kedvét, ösztönös szóbeli fogalmazását , fejlesz-
teni a szókincsét és erősíteni az emlékezését. 
Éppen azért, amit én it t a gyakor lásba beil-
lesztek, nem lehet elvégezni egy óra a la t t . Ma-
gam is úgy tagoltam az anyagot, hogy az 
egyik órán meséltem, szemléltettem s közös 
beszélgetéssel megál lapí tot tuk a „szerepeket", 
vagyis, hogy mit kell megszemélyesíteni és mi 
lesz a megszemélyesítő dolga, mit kell neki 
csinálni, vagy mondani? A másik órán követ-
kezett maga a játék, t a r t a lmi elmondás és rajz. 
A hatéves kis gyermek értelme nem elég fej-
lett ahhoz, hogy egyszeri hal lásra végig el-
mondjon egy mesét. Ha azonban közös beszél-
getéssel összerakjuk annak részleteit, ha a 
mese ú j r a lepereg előttük és velük, azaz cse-
lekvő részvételükkel, akkor már minden ne-
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hézség nélkül összefüggően el is tudják mon-
dani, amit nagyon természetesen, így kérünk 
tőlük számon: Hogyan fogod édesanyádnak, 
játszótársadnak, vagy testvérednek elmesélni1?) 

1. K ö z ö s b e s z é l g e t é s , s z e r e p e k 
m e g á l l a p í t á s a , s z e r e p l ő k k i j e l ö -
l é s e és s z e m l é l t e t é s . — Nagyon szép 
mese s én tudom, liogy ti szeretnétek játszani. 
Megteszem a kedveteket, mindenki szerepel 
majd benne, de először gondolkoznunk kell 
azon, hogy melyik kislány mi lesz! Hol is tör-
tént ez a baj a cipőkkel! — kérdeztem, aztán a 
dobogó és a padok közti tért kineveztem Bala-
tonnak és nagy fali szemléltetőképét asztalom 
elé helyeztem a földre. A padok voltak a tóra 
bámuló apró fehér házacskák. A padok ülőlap-
jára felálltak a mennyezeten lógó csizmák. 
Csizmát — jobb hí ján — fekete lakkpapírral 
bevont nagy csokoládé Mikulás csizmával 
szemléltettem s beledugtam egy kitömött 
szürke egeret. Máci macskát is bemutattam 
képen s utána éppúgy kijelöltem megszemé-
lyesítőjét, mint Hold anyóét, sellőkét, holdtün-
dérekét. Az osztály zöme átváltozott gyermek-
cipővé, szandállá, női és férficipővé. Itt kihasz-
náltam az író adta előnyt és „tulipiros, hupi-
kék, csokoládészínű, irígysárga, patyolatfehér, 
ezüstszínű, aranyszínű papírdarabokat osztot-
tam ki a gyex-mekeim között, örülve, hogy szó-
kincsüket ilyen szívderítőén magyaros csen-
gésű szókkal gyarapíthatom. Aztán sorra be-
mutattam a többi szemléltetőképet: a kutyát, 
a gyümölcsfát, a tehenet, a virágoskertet, a 
boglyát, a kitömött fülemülét, a játékliaran-
gocskát és szekeret. Megbeszéltük, hogy miért 
lesz ezekre szükség! 

2. M e g j e l e n í t ő e l j á t s z á s . A fenti 
szemléltetőképek a terem egyik falánál sora-
koztak, hogy a rakoncátlankodó cipők kitölt-
hessék raj tuk tomboló jókedvüket, természete-
sen csupán megfelelő kézmozdulatokkal jelezve 
azokat. Holdanyó az egyik ablakdeszkát kapta 
égi rétnek s egy kendőt felhőnek. A holdlakó, 
muzsikaszárnyú tündérek a dobogóról sétáltak 
le a vízre, hogy csónakázzanak. S végül nálunk 
is zengett a dal. 

3. T a r t a l m i s z á m o n k é r é s , ö s s z e -
f ü g g ő e l m e s é l é s . 

4. K é p z e l e t i r a j z . 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

A Gyermek és az If júság. A Magyar Gyermek-
tanulmányi és Gyakorlati Lélektani Társaság 
hivatalos lapja. Weszely Ödön közreműködésé-
vel szerkeszti: Cser János. Ennek a szépn.ultú 
folyóiratnak 1—3. egyesített száma gazdag és 
értékes tartalommal jelent meg. Vezető cikkét 
„Az ifjúság megértése" címen Weszely Ödön 
í r ta s ebben igen érdekesen boncolgatja az if-
júság megértésének fontosságát. Igen helyesen 
állapít ja meg, hogy csak az a pedagógus lehet 

hatással az ifjúság lelki életére, aki nemcsak 
ismeri, hanem meg is érti annak lelki életét. 
A neves szerző világosan mutat rá arra, hogy 
akkor, mikor megértésről beszélünk, a logikai 
megértést meg kell különböztetnünk a pszicho-
lógiai, a pedagógiai megértéstől. A pedagógiai 
megértést így határozza meg: „A pedagógiai 
megértés a nevelő jóindulatú beállítása a nö-
vendékkel szemben, azzal a szándékkal, hogy 
minél több értéket fedezzen fel a növendék 
egyéniségében". Később ezt a meghatározást 
így támogat ja: „A pedagógiai megértés nem-
csak átértése a más lelki életének, hanem egy-
úttal a növendék lelki életével való kapcso-
latba lépés, kontaktus avégből, hogy a lelki 
életet jótékonyan befolyásoljuk". Ezeken kívül 
a tanulságos cikkben még több értékes gondo-
latot találunk. 

Bognár Cecil dr. „Gyermektípusok" címen 
értekezik. Világos okfejtéssel ismerteti a szang-
vinikus, a kolerikus, a melankolikus, a flegma-
tikus, az impulzív, a gátlási, valamint az elmé-
leti és gyakorlati típusokat s rámutat ezek jel-
legzetes vonásaira s a velük való foglalkozás 
módjára. Rámutat arra, hogy a gyermektípu-
sok ismerete nemcsak av nevelő tevékenysége 
közben tesz hasznos szolgálatot, hanem a pá-
lyaválasztás szempontjából is fontos tudni, 
hogy ki-ki milyen típushoz tartozik. Érdekesek 
a cikknek a gátlásokra vonatkozó megállapí-
tásai is. 

Dobos László „Adutok a polgári iskolai ta-
nulók pályaválasztásához" címen értekezik s 
értékes adatokkal mutat rá a polgári iskolai 
tanulók elhelyezkedési lehetőségére. 

Kempelen Attila dr. „A serdülés kezdetén 
fellépő kedély hullámzások" című cikkében 
a kedélyhullámzások testi és lelki okait t á r ja 
elénk igen érdekes és értékes alakban. 

Az élénken szerkesztett lap „Figyelő" című 
rovatában a pedagógiai eseményekről számol 
be, „Irodalom" rovatában pedig az újabban 
megjelent neveléstudományi könyveket ismer-
teti. A „Lapszemlé"-ben tömören közli mind-
azoknak a cikkeknek alapgondolatát, amelyek 
az egyes tanügyi lapokban megjelentek. Az 
,,Ifjúsági irodalom" című rovat értékes anyaga 
után pedig a Magyar Gyermektanulmányi és 
Gyakorlati Lélektani Társaság eseményeit is-
merteti a folyóirat. 
Orv.os-Szövetség. (Az országos jellegű orvos-
egyesületek hivatalos lapja, megjelenik havon-
ként kétszer. Szerkeszti dr. Keleti József.) Szo-
rosan véve nem pedagógiai szaklap, de az or-
vostudomány nélkülözhetetlen az iskolai élet-
ben és a tanítóság a maga gyermeknevelő hi-
vatásában eredményesen használhatja mindazt, 
amit az orvosi rendtől tanulhat. Az Orvos-Szö-
vetség április 15-én megjelent számának cikkei-
ben és egyéb közleményeiben sok ilyet talá-
lunk. Kiemeljük dr. Posta Sándor „Orvos és 
politika", Vietorisz Kálmán dr. „Az ellátatlan 
orvoskérdés abc-je" és a dr. Gámán Béla „A fia-
talok és az öregek" című cikkét, melynek em-
beries szelleme talán enyhít a kérdés kiélezett-
ségén is. 
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Nemzetnevelés. A katolikus tanító egyesületek 
hivatalos közlönyének legújabb számában szel-
lemével ezúttal is sok tanulságot nyú j t . Vezető 
cikkében dr. Kozma Ferenc párizsi tapasztala-
tai és szemlélődése a lapján a f rancia kommu-
nisták felforgató elméleteit t á r j a elénk. Majd 
Szabó D. Béla tanulmányát közli a lap, a nép-
iskolai könyvtárakról. Szabó Miklós a kirán-
dulásról értekezik. Belső reformok felé címen 
dr. Sulyok Kálmán torbágyi tanító fo ly ta t ja 
elmélkedéseit; a szelekcióról és protekcióról s 
a tanügyi körök mai aktuál is kérdéseiről pe-
dig Kisházi Mihály ír. 

Üj Élet. Az i f j ú katoliziemus szociális és világ-
nézeti folyóirata minden közleménye választé-
kos és tartalmas. Pfeiffer Miklós dr. a katoli-
kus újjáéledésről, Göbl-Gáldi László a magyar 
irodalom katolikus szelleméről, Sz. Csorba Ti-
bor a kisebbség problémájáról ír. Idéz a lap a 
felejthetetlen Prohászka Ottokár írásaiból is. 
Érdekes Vass László cikke, amelyben bemu-
t a t j a Tichy Kálmán sa já tosan ú j és egyéni 
festőművészetét s alkotásaiból sikerült repro-
dukciókat közöl. Szép Kiss Jenő Mámordohány 
című verse és Berezel A. Károly fordí tása Ja-
nus Pannonius verseiből, amelyekhez Tichy 
Kálmán rajzolt szép fejléceket és iniciálékat. 
Tanulságos a csehszlovákiai középiskolákról 
ír t tanulmány. A szemle rovatban érdekes ak-
tual i tásokat fejteget a lap és élénken foglalko-
zik a fi lmkultúrával. Az ú j élet nagy problé-
májáról , A házasélet etikája címen Marcell 
Mihály ír t tanulmányt, mely megérdemli a leg-
szélesebb körű méltánylást és megszívlelést. 

Anya- és Csecsemővédelem. A gyermekvédelmi 
intézmények, szervezetek és ügyek hivatalos 
szószólója, melynek május 15-i számában Szé-
násy József dr. és Schubert Káro ly dr. nagy-
szabású tanulmányt kezd meg a csecsemőha-
landóságról s kivált a halvaszületett csecse-
mőkről; dr. Kiinyer Is tván pedig beszámoló-
szerű cikket ír a bácsalmási védőintézet-terüle-
téről. A tar ta lmas folyóirat további közlemé-
nyeiből megismerjük az anya- és csecsemővé-
delem egész mai állását, törekvéseit, esemé-
nyeit és munkásainak nevét is, továbbá az in-
tézkedéseket, melyeket a közhatóságok és in-
tézmények tesznek a gyermek, kivált a cse-
csemő- és anyavédelem érdekében s ismerteti 
a közlöny az idevágó ú jabb irodalmi műve-
ket is. 

Országos Középiskolai Tanáregyesületi Köz-
löny. A folyóirat májusi száma legnagyobb-
részt a középiskolai törvényjavasla t par lament i 
tárgyalásával foglalkozik. Közli a képviselő-
házban elhangzott beszédeket és Hóman Bálint 
vallás- és közoktatásügyi miniszter beszédét. 
Ezek a beszédek, különösen a kultuszminisz-
ter beszéde kiemelkedően vi lágí t ják meg a 
törvényjavaslat egész szellemét, intencióit, lé-
nyegét és eszméit, úgyhogy a középiskola mun-
kásai minden tekintetben teljes tárgyilagos-
sággal tájékozódnak. A hírek rovatban meleg 

megemlékezést olvasunk Joó Imre , az arany-
diplomás nagykőrösi professzor félszázados ju-
bileumáról, melyen a szegedi egyetemet Imre 
Sándor képviselte. A könyvszemle rovatot több 
ú j filozófiai mű ismertetése feszi érdekessé. 

Borsodmegyei Tanügy május 15-én megjelent 
száma vezető helyen közli a Borsodmegyei Ált. 
Tantóegyesület jún ius 6-i gyűlésére szóló meg-
hívót, melynek tárgysorozatán ismert előadók 
szerepelnek. A szervezés alat t levő Tanítók 
Háza építésének kérdésében Csiky Béla í r t po-
lémikus cikket. Továbbá közli a lap Nyitray 
Jenő felolvasásának folytatását a szülői érte-
kezletekről. Brecske G. mondaszerű elbeszélést 
írt a diósgyőri hatszázéves híres mogyorófa 
történetéről. 

d) Német tanügyi lapokból. 

Az első beszéd, írás és olvasás. 
Albert Buttkus (Berlin) í r j a a következőket: 
Még mielőtt a gyermek érzékelései tudatossá 

válnának, máris jelentkezik a lélek hatása a 
testre: a mozgás. A „mozgás" szó csupán uta lás 
az érzékelőképességre, hogy ezt ilymódon meg-
különböztessük az érzéketlenségtől. Mint meg-
figyelők, éppen a mozgásból következtetünk az 
élőlények cselekvésére, amit magunkon is foly-
ton tapasztalunk. A cselekvés oka a lélek, ille-
tőleg: amit a lélek cselekszik, az maga a csele-
kedet. Helytelen a cselekvést a kéznek, lábnak, 
szemnek, beszélőszervnek tulajdonítani . Amit 
ezeken a szerveken észlelünk, az csak külső jele 
a belső tevékenységnek s egészen más valami, 
mint a léleknek a cselekvése. 

Ebből a meggondolásból ki indulva vizsgáljuk 
az első beszédet, í rást és olvasást. 

A beszéd a beszélőszervnek a lélektől irányí-
tott mozgáskombinációja, melyhez hozzájárul a 
tudatos kilélegzés. A beszélőszervek helyzetét 
ós működésük összefüggését magunkon is ész-
lelhetjük. akár a gége mozgásának kitapintá-
sával, akár a száj, nyelv, garat mozgásának tü-
körben való megfigyelésével. A beszéd kapcsán 
keletkező léghullámok hozzák mozgásba a halló-
érzéket s ezeknek a néma mozgásoknak az in-
gerét a lélek a lak í t ja hang- és zörejkombiná-
ciókká. A hangok tehát a beszélőszervek mű-
ködésének szükségszerű következményei s a 
beszédhangok milyensége a beszélőszervek és a 
kilégzés mechanizmusának változásától függ. 
Ebből következik, hogy a tudatos beszédhez 
okvetlenül szükséges, hogy a beszélőszerv min-
den beállítását és mozgását (beleértve a tüdő 
munká j á t is) tudatossá tegyük s az egyes moz-
gásfázisokat mintegy elkülönítve, külön-külön 
cselekvésekként a tökéletességig fejlesszük. S 
ezt a munkát a beszédtanulásnak és beszéd-
taní tásnak már a kezdőfokán meg kell indítani. 
A tanítónak ennél a munkánál tulajdonképen 
nincs más teendője, mint az úgy, ahogyan 
máris beszélő gyermekkel megismertetni a fel-
tételeket, amelyek mellett a beszédhang létre-
jön. 
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Ezután a szerző sorra veszi a különféle be-
szédhangok képzésének módjait, ahogyan a 
gyermekekkel a tudatos í tás céljából gyakorol-
ta tn i kell. Azután megál lapí t ja , hogy a kombi-
nál t hangképzést, vagyis a beszédeket nem 
drillel, vagy a gyermekre nézve anny i ra ter-
hes kórusban való beszéltetéssel, hanem az el-
különí te t t részletmozgások tudatosí tásával és 
automatizálásával kell gyakorolni. I lyen eljá-
rás mellett az egészséges beszéd t isztasága és 
folyamatossága — ami minden beszédtanítás-
nak főcélja — már néhány hét a lat t magától 
k ia lakul a gyermeknél. 

Az írás — a szerző megállapí tása szerint — 
bizonyos egy síkban való vonalkombinációk 
lehetőségeinek tudatos kiválasztása. A kézmoz-
dulatokat az í rásná l az ajkak, a nyelv, a láb 
és szem ugyanolyan síkban való mozgásai kí-
sérik. A vonalkombinációk önkényes kiválasz-
tása mellett az í rás létrejötténél a mozgásokat 
befolyásoló külső feltételek, az í rás technikai 
tényezői is szerepet játszanak, aminők az író-
eszközök, azok kézbentartása, az al jzat , ame-
lyen az í rás tör ténik és annak helyzete stb. 
Minket itt inkább a ma használatos í rásnak, 
helyesebben a hangjeleknek alakulása érdekel. 
I t t is a mozgásnak közvetlen tudatosí tásával 
kell kezdeni, miér t is először kikapcsol juk az 
íráselemeknek papí ron való képzését, hogy a 
gyermek a f igyelmét teljesen a maga cselek-
vése felé fordítsa s a betűjeleket a sa j á t alko-
tásának lássa. Természetesen a kéznek tulajdo-
nítot t lelki cselekvések, amelyek mozgások 
a lak jában jelentkeznek, csupán vizuálisan hat-
nak és azonnal tovatűnnek, míg a beszélőszer-
vek gyors mozgásai bonyolult felépítésüknél 
fogva akusztikai ha tás t is kifej tenek. Az írás-
nál tehát a mellékhatások e lmaradnak. 

A gyakorlati munka azzal kezdődik, hogy a 
tanító a gyermekeknek alkalmat ad arra , hogy 
a ka r jukka l a levegőben felülről lefelé haladó 
mozgást végezzenek. A tanító ezeket a mozgá-
sokat a tanulókkal együtt csinálja anélkül, 
hogy a gyermekeket e mozdulatok puszta után-
zására késztetné. A „levegőben való írás", ame-
lyet eddig mellékesen alkalmaztak, így ki-
indulóalap és döntő fontosságú didaktikai esz-
köz lesz a betűjelek kialakí tásának szolgálatá-
ban. Mozgás nélkül nem alakulhatnak ki jelek. 
Ezenkívül a tanuló vonalvezetése az ő egyéni 
cselekvése, amely nem is vág teljesen össze a 
tanítótól megadott formával . A levegőben való 
í rás kettős hatással van a tanulóra : először a 
ka r j ában és az agyvelő mozgásközpontjában 
visszhangja marad ennek a mozgásnak, másod-
szor mozgásérzet keletkezik azokban az agy-
részekben is, amelyek a szemmel ál lanak össze-
köttetésben. 

H a most a levegőben való vonalvezetést a 
beszélőszervnek a hang képzésére szolgáló moz-
gásával együtt végeztetjük, akkor a kettő 
együtt szoros asszociációba lép, úgyannyi ra , 
hogy a vonalvezetés ismétlésekor a hangképzés 
mint indíték szerepel és fordítva. A hangokat 
— amelyeknek képzését a gyermek már meg-
tanu l ta — úgy választ juk meg az í rásgyakor-

lásnál, hogy a jelölésükre szolgáló vonalkom-
binációk változatossága fokozatosan növeked-
jék. Ennek megfelelően a betűjelek bizonyos 
csoportokban gyakorlandók, például 
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H a a betűjeleket előbb egyenkint, azután 
csoportok szerint alaposan gyakorol tuk levegő-
ben való írással, akkor néhányhet i munka u tán 
m á r az olvasást is bele lehet vonni a taní tás 
körébe. Az olvasás jelkombinációkhoz igazodó 
hangkombinációk megnyi lvánulása s mint i lyen, 
asszociációs észmunka. A gyermek már t ud j a 
képezni a hangokat , ismeri azoknak a jeleit i s ; 
ha tehát valamely betűjel megjelenik előtte, 
nyomban megfelelően a lakí t ja a beszélőszerveit 
és k imondja a hangot . Vagyis előbb szellemi-
leg kombinál, felfedez és azután képzi a han-
got. A gyermeknek ezt a képességét az olva-
sással fokozatosan kell fejleszteni. Nem sza-
bad azonban elfelejteni, hogy a gyermek úgy 
áll a mi szokásos írásjeleinkkel szemben, mint 
mi állunk a nekünk ismeretlen kínai írásjelek-
kel szemben. Semmi értelem, semmi „szellemi 
ta r ta lom" nem á rad abból feléje. Merőben el-
hibázott dolog tehá t a „teljesség" elvéből ki-
indulni. A gyermek csak vonáskákat , horgocs-
kákat , pontocskákat lát az eléje tet t könyvben, 
akárcsak mi va lami lyen kínai i raton. Taní tsuk 
az olvasást kezdetben a közvetlen cselekvés elve 
a lapján . Minthogy előzetesen elegendő hangzót 
ismertek meg a gyermekek, a tanítónak mód-
jában áll kiválasztani , hogy milyen kombiná-
ciót állítson be óratervébe. Nincs szüksége 
m i n d j á r t az ábécéskönyvre. (Die Quelle.) 

TUDOMÁNY, IRODALOM, MŰVÉSZET 

Dr. Riiblein Richárd: A nyugdíjnovella és egyéb nyug-
díjjogszabályok. Ez a címe annak a kitűnő és valóban 
közhasznú munkának, mellyel a jól ismert szerző 
— tegyük mindjárt hozzá: a tanszemélyzet régi, ki-
próbált barátja — a szakirodalmat gazdagította. Te-
hát olyan ember válogatta itt össze az anyagot és 
ad ja meg nekünk a szükséges felvilágosításokat és 
magyarázatokat, aki a tanítóság minden ügyét-baját 
jól ismeri és aki tudja , hogy mik azok a kérdések, 
melyek a tanítóságot legjobban érdeklik, illetve, hogy 
miket kell a tanítóknak tudniok, hogy érdekeiket, — 
ha majdan nyugdíjba kell vonulniok, — megvédhes-
sék. Rüblein legújabb munkája elsősorban a nyugdíj-
novellát és az idevonatkozó kormányrendeleteket is-
merteti és magyarázza. Kiterjeszkedik a törvényjavas-
lat egész indokolására és törvényhozási tárgyalására, 
hozzáfűzi mindazokat a tudnivalókat, melyek az érvé-
nyes rendelkezéseket részleteiben is megvilágítják és 
kiszámítási példákkal teszi azokat mindenki számára 
könnyen megérthetővé. 

A könyvnek további részében meglepően érdekes és 
gazdag gyűjteményét ad ja szerző az alkalmazottakat, 
még pedig elsősorban a tanszemélyzetet közelről ér-
deklő legújabb közigazgatási bírósági ítéleteknek és 
elvi határozatoknak, melyekben mindenki fog találni 
olyat, amit hasznára fordíthat. Így például megtud-
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hatjuk ezekből, hogy a nyári nagyszünidő nem okoz-
hatja a szolgálati idő megszakítását; megismerjük a 
hadiévek beszámításának módját és ú j megvilágítás-
ban látjuk a katonai szolgálatok kérdését is. A tanítói 
szolgálatot megelőzőleg teljesített katonai szolgálat be-
számítása kérdésében, nemkülönben a hadiévek késői 
igazolása esetén az ellátásnak visszamenőleges helyes-
bítése kérdésében megnyugtató felvilágosításokat, il-
letve biztos adatokat nyerünk. 

Megtudjuk például még azt is, hogy az elhalt nyug-
díjas tévesen megállapítva volt ellátásának három évre 
visszamenőlegesen való helyesbítését az örökösök (jog-
utódok) is kérhetik és hogy a bíróság az ilyen kérel-
meket, ha egyébként alaposak voltak, mindenkor meg-
ítélte. 

A nyugdíjak csökkentéséről szóló és még érvényben 
álló rendelkezéseket is gyakorlati példákkal és táblá-
zatokkal világítja meg a szerző. Ezekből a táblázatok-
ból kiki egy perc alatt megállapíthatja a neki járó 
nyugdíjat (vagy özvegyi nyugdíjat) és lakáspénzt. 

De még sok-sok más, az alkalmazottakat és hozzá-
tartozóikat közelről érdeklő kérdés van ebben a 
könyvben feldolgozva. 

A gazdag és sokoldalú anyag dacára is a könyvben 
könnyű az eligazodás, mert a 700 vezérszóból ki-
induló és kitűnően szerkesztett betűrendes mutató, 
mely mindent tartalmaz, olyan, mint egy kis lexikon. 

Vártuk ezt a könyvet, mert szükségünk van rá és 
ízért csak örvendünk, hogy megjelent. Szeretettel üd-
vözöljük és a jánl juk is figyelmébe mindenkinek, akit 
illet. Ara 15 ptngő és beszerezhető szerzőnél, Buda-
pest, II, Csalogány-utca 50. 

Mitrovics Gyula: A neveléstudomány alap-
vonalai. (Csáthy Ferenc R.-T., Debrecen-Buda-
pest. Ára : 12 P.) 

A debreceni Tisza Is tván Tudományegyetem 
neves tanára 340 oldalas neveléstannal gazda-
gítot ta pedagógiai i rodalmunkat . A ha ta lmas 
munka négy részre oszlik. Az első részben az 
alapvető szempontokat és a nevelés célkitűzé-
seit; a második részben az értelmi, a harma-
dikban az érzelmi, a negyedikben pedig az aka-
ra t i nevelést t á rgya l j a a szerző. 

Az első részben neveléstudományi szempont-
ból á l l í t ja elénk az egyént és az „embert",majd 
a tiszta humani tás t fej tegeti idealisztikus fel-
fogással. Az erkölcsiségről, a vallásról, a mű-
vészetről, az erkölcsi jellemről, a nevelés lehe-
tőségei és határairól , a j á téknak a nevelésben 
való szerepéről, a nevelés cé l járól és a nevelés-
tudományról í r t fejezetek sok értékes gondo-
latot n y ú j t a n a k s a lkalmasak a neveléstudo-
mány iránti érdeklődés felkeltésére. 

A második részben vi lágosan t á r j a elénk az 
értelem nevelésének kérdéseit. Szól az értelem 
nevelésének céljáról, a tudásról és készségről, 
a figyelemről, a szemléletről, az emlékezetről, 
a képzeletről és a gondolkozásról. Ezekből a 
fejezetekből határozot t vonalakban bontakozik 
ki előttünk az értelem nevelésének minden kí-
vánalma, mozzanata. 

A harmadik részben az érzelmi élet nevelé-
sének céljáról, az érzelmekről, az érzelmi élmé-
nyek felosztásáról és az érzelmi élet nevelésé-
ről van szó a könyvben. 

A negyedik rész az aka ra t nevelését t á r j a 
elénk, miközben megismertet az aka ra t neve-
lésének céljával, az aka ra t t a l s annak közvet-
len és közvetett nevelésével. 

Már ebből az anyagból is kibontakozik előt-
tünk ennek a könyvnek nagyvonalú felépítése. 
Ha olvasgatásában elmerülünk, lépésről-lépésre 
érezzük, hogy a benne levő gondolatok egytől-
egyig alkalmasak ar ra , hogy nevelői el járá-
sunkat tudatosítsák. A munka világfelfogása, 
alapeszméje: vallásos. Előnye, hogy — a tudo-
mányos színvonal szigorú szemmeltar tása mel-
lett — nyelvezete közvetlen, egyszerű és vilá-
gos. A legnehezebbnek látszó problémákon is 
könnyedén segíti át az olvasót s vezeti be a 
neveléstudományi gondolkozásba. 

Felvi lágosí t a könyv a neveléstudományi 
kérdések fejlődéséről s az egyes pedagógiai fel-
adatokat az alapvető lelki tényekre igyekszik 
visszavezetni. 

A könyvet kar társaink figyelmébe a j án l juk . 

Dr. Aujeszky Aladár: Az időjárás és a minden-
napi élet. Budapest (a Ki r . Magy. Természet-
tudományi Társulat kiadása), 1933. 48 képpel. 
331 lap. 

A gondolatszegény ember, ha ismerősével ta-
lálkozik, ma is szívesen kezdi beszélgetését az 
időjárás k r i t iká jáva l : „Milyen szép idő van ma!" 
„Jaj , de csúnya locs-pocs van odakünn!" „Ejnye, 
mekkora szél f ú j az utcán!" ,.Mit szól ehhez a 
kánikulához?" stb., stb. Titkon sajnálkozni is 
szoktunk az ilyen pr imit ív embertársunkon, ki 
nem tud egyéb témát találni s magunkban 
szinte lenézzük, hogy mennyire r a b j a egész 
gondolatvilága az időjárásnak. Ped ig volta-
képen igazságtalanok vagyunk i rán ta , mert 
még ha nem aka r juk is, az emberi élet sok 
minden viszonylatában f ü g g az időjárástól s 
így az emlí te t t és például felhozott formulák 
a szűk látókörben mozgó embernél voltaképen 
természetszerű kirobbanásai a benne rej lő lelki 
feszültségnek, mikor érdeklődése elsősorban az 
időjárás mineműsége felé orientálódik. Meg 
van ez a függőség a művelt és gondolatokban 
gazdagabb embernél is, csak más formában. 
Nem viszi vásárra, nem úgy j u t t a t j a kifeje-
zésre, min t föntemlített pr imi t ív embertársa , 
ki azzal molesztálja minden ismerősét, hogy 
milyen szép nap van ma, hanem tudákoskodva 
a hőmérőt meg a barométer t nézi meg napon-
kint egynéhányszor, a meteorológiai jelentést 
és a prognózist olvassa el napi ú j s á g j á b a n s 
ál talában meg van győződve arról, hogy a 
meteorológia — éppen mer t az időjárás oly 
nagy befolyással van közérzetünkre, sőt éle-
tünk egész folyására —• bár f iatal , mai keletű, 
de mégis nagyon fontos és mindig reálisabb 
alapokra helyezkedő, mindig biztosabb mód-
szerekkel dolgozó tudomány, melynek eredmé-
nyeire éppoly tisztelettel kell tekintenünk, mint 
más tudományszakokra, például aká r a leg-
régibbre, a filozófiára, aká r a legf ia ta labbra , a 
szociológiára. 

Az i lyen műveltebb embernél szolgálhat ál-
landó, t i tkos és önkénytelen meteorológiai ér-
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deklődésének kielégítésére, az időjárásra vonat-
kozó belső feszültségének enyhítésére Aujeszky 
Aladár könyve, melyhez hasonló érdekes olvas-
mánya r i tkán akad, még ha érdeklődésének 
voltaképeni i r ánya egészen más is esetleg. 

Aujeszky könyvében a meteorológia eddigi 
eredményeinek gyakor la t i alkalmazásait t á r j a 
az érdeklődő olvasó elé. Ta r t a lma rendkívül 
gazdag, szempontja inak sokoldalúsága szinte 
bámulatba ejt bennünket . 

Bevezetésében röviden összefoglalja a meteo-
rológia alapfogalmait , nem kíván rendszeres 
tudományos fej tegetéseket adni a szakemberek 
részére. Amit elmond, az minden la ikusra 
nézve megérthető s csupán a r r a szolgál, hogy 
az alkalmazott meteorológia egyes tételeit tel-
jesebb világításba helyezze, mintegy igazolá-
sául annak, hogy bár a meteorológia is öncélú 
tudomány, vagyis a jelenségek megismerésére 
minden gyakorlat i haszonra való tekintet nél-
kül törekszik, ámde éppen kuta tásának tárgya, 
az időjárás és az éghaj la t , oly szorosan össze-
fonódik az emberiség életének csaknem min-
den fontosabb tevékenységi körével, hogy a 
meteorológiai ismeretek óriási gyakorla t i fon-
tosságra tesznek szert. 

Ehhez a célhoz képest könyvünk a gyakor-
lati meteorológia kilenc nagyobb fejezetében, 
202 külön-külön téma keretében az időjárásnak 
testi és szellemi életünkre való hatását, a 
meteorológia és a közlekedés viszonyát, mező-
gazdasági, építészeti, ipari, kereskedelmi, tűz-
védelmi, törvényszéki, sportbéli stb. vonatkozá-
sait t á rgya l j a teljesen prak t ikus szellemben. 
Egyes fejezeteiben a témáknak szinte kifogy-
hata t lan gazdagsága jellemzi Aujeszky köny-
vét. Régen nem lá t tunk ennél érdekesebbet 
mindennapi életünk viszonylataira nézve. Ki t 
ne érdekelnének például áz idevágó témák kö-
zül az ilyenfélék: mennyiben f ü g g közérzetünk 
az időjárástól, milyen a tar tós hideg hatása a 
szobaklímára, mi az a hőguta és mi a napszú-
rás, milyen mérgezések lehetségesek a levegőn 
keresztül, minő az idő járás befolyása a reuma-
t izmusra t Vagy a meteorológia és a közleke-
désre vonatkozó témák közül például a hajó-
zásnál a jéghegyek kérdése, vagy a repülésről 
szóló fejezetben a szélhatások a lebegő gépek-
nél, a vi lágforgalom légi országútjai , a hőmér-
séklet és nedvesség ha tása a repülőgépre; vagy 
az épületek és műemlékek karban ta r tásá ra vo-
natkozó időjárás tani ismeretek, az időjárás 
szerepe az ál ta lános idegenforgalomban; tűz-
esetek megelőzése meteorológiai ismeretek alap-
ján, a meteorológia szerepe az igazságszolgál-
tatásban, a sportok és az idő járás összefüggése, 
a múzeumok meteorológiai kérdései stb. és száz 
más hasonló érdekesnél érdekesebb téma. Mű-
velt, az élet jelenségei i rán t érdeklődő ember 
a könyv minden l ap ján talál olyan adatot, 
olyan gondolatot, mely megragad ja figyelmét 
s fölismerteti vele e prakt ikus gyűj teménynek 
nagy becsét, mely méltó helyet ju t t a t neki a 
kiadó Természettudományi Társu la t hasonló 
házi kincseskönyvei és tanácsadó kézikönyvei 
között. Bizonyos, hogy a taní tóember is nagy 

haszonnal fo rga tha t j a Aujeszky Aladár jeles 
és p rak t ikus művét. Gy. A. 

Marcell Ágoston: „Sorsdöntő kérdéseink a tör-
ténelem lencséje alatt." (A szerző kiadása.) 

Öt nagyér tékű és íigyelmet érdemlő történet i 
t anu lmányá t közli a szerző! most kiadott munká-
jában. Tanulmányainak megí rásá ra és együt tes 
k iadására — mint előszavában í r j a — az a meg-
győződés vezette, hogy á l lamiságunk és nemze-
tünk mai szomorú és veszedelmes helyzetében 
nem érdektelen okulásul bizonyos égető kérdé-
seknek rendszeres egybefoglalása. 

Régen fe l i smer t igazság az, hogy a történelem 
az élet valódi tanítómestere. E r rő l az igazság-
ról értekezik Marcell Ágoston bevezető tanul-
mányában, amelyet a következő lendületes és 
megszívlelést követelő, tanulságos sorokkal fe-
jez be: ,,A nagy magyar m u l t a t szemlélő — az 
igazság diadala in eszmélve — látó lelke meg-
győződésével hevül ú j küzdelemre s ökölbe-
szorult kézzel, ha kifosztottan is, ha megtépet-
ten is, ha megalázva is, ha fogcsikorgatva is, de 
bizalommal vár, remél, mer t az ezeréves törté-
nelem lapja i ról apokal ipt ikus bizonyossággal 
csendül áldozatos lelke felé a sokat ígérő szó: 
Ne csüggedj! Helyeden légy! Tedd a munkát , 
az igazság a n y j a az idő! H i g y j néped elhiva-
tot tságában, l i igyj múlt jában, h igyj hitedben, 
h i g y j régi rendedben és a k a r j ! Hited és akara-
tod megvált!" 

A füzetben közölt t anu lmányokat a rendelke-
zésünkre álló hely szűke mia t t közelebbről nincs 
módunkban ismertetni s kénytelenek vagyunk 
csupán azok címének fe lsorolására szorítkozni. 
„A revízió kérdéséhez." „A m u l t század ha tása 
jelenünkre." „Mit mond a m a g y a r történelem a 
m a g y a r trónöröklés rendjéről ." „Honosítások 
h a j d a n és most." „A magyar k i rá lyság és Erdé ly 
a Magyar Törvénytárban 1526-tól." Mint ezek a 
címek is mu ta t j ák , mind olyan kérdést tárgyal , 
boncol és v i lágí t meg a szerző, amely kérdések-
kel való foglalkozás nemcsak a történetkutatók 
előjoga, de amelyek méltán t a r tha tnak számot 
szélesebbkörű érdeklődésre is. 

A füzet c ímlapja az „első kötet" felírást vi-
seli s így remél jük, hogy Marcell Ágoston tanul-
mányainak közlését fo ly ta tn i fogja, ö römmel 
v á r j u k további köteteit. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Kurt Schwedtke: Adolf Hitlers Gedanken zur 
Erziehung und zum Unterricht (Hitler Adolf 
gondolatai a nevelésről és tanításról). 2. ki-
adás, 1933, 47 lap. 

A szerző végigböngészte Hit lernek „Mein 
Kampf" (Küzdelmem) című, kerek 1000 lapos fő-
munká já t , kihámozta belőle a nevelésre és ta-
n í t ás ra vonatkozó részleteket, ezeket t á rgy i 
szempontok szerint csoportosí tva sajá t magya-
rázó és méltató szövegével kísér i és ezzel az ol-
vasónak könnyen át tekinthető képet ad a vezér-
nek idevágó nézeteiről. Fe le t te időszerű és ér-
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dekes olvasmány, amely muta t j a , hogy egy 
alacsony sorból autodidaxis révén s a j á t erejé-
ből magas polcra emelkedett egyén, a1 szakkörök 
véleményétől nem befolyásolva és merőben sa-
j á t tapaszta la t i belátása és előrelátása a lapján , 
miként vélekedik a korszerű pedagógiai kérdé-
sekről. Szerzőnk utal a r ra , hogy Hi t l e r már 
1920-ban, Münchenben t a r to t t beszédében hang-
súlyozta a jellemnevelés és a tehetségesek ki-
vá logatásának fontosságát s követelte, hogy 
valamennyi tanintézet t an te rve alkalmazkodjék 
a gyakor la t i élet szükségleteihez és az állam-
gondolat megértését az értelmi fej lődés meg-
indulásával az iskola ú t j á n igyekezzék meg-
valósítani. Egy 1933-ban t a r to t t beszédében pe-
dig kifej te t te , hogy egy for rada lom lényege nem 
a hata lom átvételében áll, hanem az emberek 
nevelésében; minden szellemi világnézeti forra-
dalmat tehát nyomon követ az emberek neve-
lése és képzése annak az eszménynek jegyében, 
amely annak a for rada lomnak értelme. 

A ha rmadik birodalom elnevezéssel fe l támadt 
ú j Németországnak ú j a lkotmányával és ú j 
szellemével ú j emberekre van szüksége, akik-
nek képzését egy ú j iskolától vár ja , amely a 
következő három elvnek tesz eleget: 1. a törté-
nelem- és nyelvtaní tásnak módszer-didaktikai 
r e fo rmja : a német nép t anu lha tna legtöbbet a 
történelemből, de legkevésbbé okul belőle; evég-
ből olyan fajbiológiai v i lágtör ténelmet kellene 
írni, amelyben a f a j i kérdésnek uralkodó hely-
zet j u t ; a német taní tásában a modernek hát-
térbe szorításával, a középkori és klasszikus né-
met i roda lmat kell ismét felkarolni; felet te fon-
tos az olvasás és beszéd művészetének kifejlesz-
tése: „Minden hatalmas, világot á ta lakí tó ese-
ményt nem az írott szó, hanem az eleven be-
széd hozta létre." 2. A realisztikus és huma-
nisztikus szakok észszerű kiegyenlítése: amazok 
előnyomulásával szemben az ókor nagy nevelő 
értékére utal , a rómaiak története örök időkre 
szóló tanítómester. 3. A t ananyagnak és neve-
lésnek tervszerű felépítése a nacionalizmusnak 
és szociális igazságérzéknek minél bensőbb ösz-
szeforrasz tására való tekintettel . 

Ezeknek az elveknek a kiegészítéseként állja-
nak i t t még a Hitler-féle pedagógiát jellemző 
következő tényezők, illetőleg elvek: az i f júság-
ban az erő, az öregségben a bölcseség; az egész 
nevelés és oktatás fo lyamán a f a j érzéket és f a j i 
érzést ösztönszerűen és tudatosan kell az i f j ú -
ság elméjébe beoltani, amit a helyes testneve-
léssel kell mélyíteni (Hit ler lelkes híve az ököl-
vívásnak) ; a nemzeti szocialista nevelésnek fő-
tényezői a nemzeti büszkeségre és az engédel-
mességre való nevelés. Különbséget kell tenni 
ismeretek (Wissen) és tudás (Können) között, 
ami a munkaiskolában és a te l jesí tmények kul-
tuszában (Leistungsprinzip) nyer kielégítést. 
Hit ler va lamennyi t an t á rgy számára követeli a 
t ananyag rövidítését a mélyítés és koncentráció 
j avá ra ; gyakor la t i polit ikai érzékére vall, hogy 
nagy súly t vet a f r anc ia nyelvre: „Francia-
ország még sokáig lesz ellenfelünk, akivel még 
komolyan kell tárgyalnunk. Hogy az ellenféllel 
eredményesen megbirkózhassunk, jól kell őt is-
merni." 

Ezek a rövid szemelvények is muta t j ák , hogy 
a német kancellár a reálpedagógia híve: ismeri 
a ma homloktérben szereplő problémákat, ame-
lyeket nem egy tekintetben magáénak is vall. 
Hogy mindebből mit és hogyan készül meg-
valósítani, melyek az erre irányuló intézkedé-
sek, illetőleg már is mutatkozó eredmények, ar ró l 
könyvünk, sajnos, nem számol be. Ehe lye t t a 
függelék rövid tárgymutatóval , Hi t ler fent idé-
zett m u n k á j á n a k pedagógiai utalásaival és a 
nemzetiszocialista t anügyi i rodalomnak fel-
sorolásával szolgál. k f . 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

A felnőttek oktatásának helyes értelmezése és 
megvalósítása. 

Az északamerikai nemzeti nevelésügyi tár-
saság folyóira tában olvassuk: A felnőttek ok-
ta tásá t nem lenne szabad továbbra is elkülöní-
tett tényezőnek vagy a pénztől függő fény-
űzésnek tekinteni. Szükségesség az, mert fenn-
t a r t j a a folytatólagos tanításbeli gyarapodás t 
a véletlen eshetőségekkel szemben. I I a de-
mokra t ikus kísér le tünk csődöt mond, annak 
jórészt az lesz az oka, hogy az iskola u tán i ne-
velést a vélet lenre bíztuk, érdekcsoportok eről-
ködésére és üzleti érdekeket szolgáló intézmé-
nyekre: saj tó, rádió, mozgóképek, színház. Az 
amerikai közoktatásügy következő nagy lépé-
sének egy szervezett mozgalomban kell meg-
nyilvánulnia, amelynek célja folytatólagos, 
az élettel kapcsolatos nevelés ú t j án való be-
vezetés a köz-, gazdasági, politikai és műve-
lődési élet való adottságaiba. 

Énektanítás rádió útján. 
B. Gordon, az északamerikai Wisconsin-egye-

tem zenetanára már rég buzgólkodik az ének-
nek és ál ta lában a zenének rádió ú t j á n való 
terjesztésével fiatalok és felnőttek körében. 
Május 12-én nagy rádió-zeneünnepélyt rende-
zett Wisconsinban, amelyen sok ezer gyermek 
énekelt vagy működöt t közre hangszereken. 
Ennek előkészítése érdekében a gyermekek he-
tenként egy-egy délután részesültek tanter -
meikben ének-, illetőleg zenetanításban. A 
hangjegyeket a résztvevőknek postán küldték 
meg és azok a lap ján előbb megtanul ták, az-
után gyakorol ták a rádió előtt. (Education by 
Radio-Washington.) 

Kedvezmény sokgyermekes családok számára. 
A német birodalmi vasút i t á r saság m á j u s 

1-től kezdve külön utazási kedvezményt lépte-
tett életbe sokgyermekes családok számára. 
Ennek élvezetére, addig is, amíg a b i rodalmi 
igazolványok elkészülnek, a rendőrség á l l í t j a 
ki dí jmentesen a jogosítványokat. A népesség-
nek az ál lam jövőjére való fontossága kellő 
súlyt ad ennek a mindenképen üdvös ú j í -
tásnak. 
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PEDAGÓGIAI SZEMINÁRIUM 

Pedagógiai szemináriumi előadások Fejér vár-
megyében. A folyó tanévi pedagógiai szeminá-
r iumi előadások F e j é r vármegyében május lió 
első felében t a r t a t t a k meg, melyet Székesfehér-
vá ro t t az Általános Tanító Egyesüle t közgyű-
lése előzött meg. A székesfehérvári körzetben 
az előadásokat Bründl Károly vá rm. kir. tan-
felügyelő i rányí to t ta , aki megnyitó beszédé-
ben üdvözölte a vendégeket, m a j d rámuta to t t 
a pedagógiai szemináriumok fontosságára és 
a r r a a szép eredményre, melyet az ott hallot-
tak és látottak a l a p j á n elért a vármegye taní-
tósága. 

Kolb Emilia székesfehérvári közs. tanítónő 
„Szülői értekezletek fontosságáról" nyúj to t t is-
mertetést . Utána Király I s tván kislángi ref. 
taní tó tar tot t felolvasást és gyakor la t i bemu-
ta tá s t „A fiú-kézimunka az elemi iskolában" 
címmel. 

A bicskei kerületben szintén Bründl Káro ly 
kir. tanfelügyelő vezette a szemináriumot. 
Megnyitó beszédében üdvözölte dr. Griger 
Miklós apát, országgyűlési képviselőt, a meg-
jelent lelkészeket, valamint a polgár i iskola ta-
nára i t . Megemlítette, hogy az ú j tanterv meg-
ismerésére évenként 4—5 pedagógiai szeminá-
r i u m is szükséges volna, ámde ennek megtar-
tásá t a nehéz gazdasági helyzet teszi lehetet-
lenné. 

Dauner János mány i róm. kath . tanító előbb 
elméleti fejtegetést , majd gyakor la t i taní tás t 
t a r to t t a „kamatszámítás"-ról a VI. osztály-
ban, melyről a hivatalos bíráló, Fejes I s tván 
csákvári róni. kat . igazgató-tanító, valamint a 
többi hozzászóló a legnagyobb elismeréssel nyi-
latkozott. Utána Kvassay Sándor mar tonvásár i 
áll. igazgató-tanító a IV. osztályosoknak a ter-
mészetrajz anyagából, a halról t a r to t t taní tás t 
és szemléltető oktatást , melyről a b í rá la t 
ugyancsak a legteljesebb elismerés hang ján 
szólt. Végül dr. Hendzsel Zsigmond bicskei ref. 
taní tó tartot t i smerte tő előadást a „Magyar 
I f j ú s á g i Vöröskereszt Egylet" szervezéséről és 
működéséről. 

Bründl Károly k i r . tanfelügyelő az időszerű 
t anügy i rendeleteket ismertette, m a j d a taní tók 
ál tal végzendő iskolánkívüli népművelési mun-
káról tar tot t előadást. 

A sárbogárdi körzetben Molnár Ferenc kir . 
segédtanfelügyelő vezette a pedagógiai szemi-
nár iumot . Vargháné Szigeti Hona sárbogárdi 
ref. tanítónő „Já tékos torna" t an í t ás t muta to t t 
be az I. oszt. tanulókal . A játékos tornagyakor-
la tok mesékkel és párbeszédekkel voltak élén-
kítve. Borossay M á r i a szarvaspusztai taní tónő 
„Az erdő"-ről t a r t o t t gyakorlat i taní tás t a I I . 
osztályban. (Beszéd- és értelemgyakorlat.) La-
kosi Margit felsőkörtvélyesi li.-tanítónő „A 
muskátli"-ról t an í to t t a I I I . osztályban. (Ol-
vasmány tárgyalás.) Kuna József alsószent-
iváni áll. s.-tanító felolvasást ta r to t t arról , 
hogy „Mikép mozdí tha t j a elő az elemi iskola a 
t an te rv keretén belül az erdősítést és fásí tást?" 

Fikker Aurél népművelési t i tkár a népművelés 
időszerű kérdéseiről t a r to t t előadást. 

A pusztaszabolcsi körzetben Angyal Béla kir . 
segédtan felügyelő elnökölt a pedagógiai sze-
mináriumon; Urményi E te lka baracsi li. áll. 
tanítónő „A lepke" (I. oszt., beszéd- és értelem-
gyakorlat) , Suba Endre dunapentelei áll. taní tó 
„A kéményseprő és pékinas" (II. oszt., olvas-
mány tárgyalás) című min ta tan í tás t tar to t ta . 
Thész Lajos rácalmási áll. taní tó felolvasást 
tar tot t „A fiúkézimunka anyagának tanítása az 
elemi iskolában" címmel. Fikker Aurél nép-
művelési t i tkár az iskolánkívüli népművelési 
munkáról t a r to t t előadást és annak a mai vi-
szonyok melletti nagy fontosságát emelte ki. 

A pusztaszabolcsi pedagógiai szeminárium 
kivételével a fentemlí te t t há rom pedagógiai 
szemináriumon Reicher A ladár vármegyei 
gyümölcstermelési intéző is t a r to t t előadást az 
egységes gyümölcstermelésről , gyümölcsösök 
létesítéséről és védelméről, továbbá a madár-
védelemről. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Magyar Pedagógiai Társaság. A má jus 19-én 
Friml Aladár dr. főigazgató elnöklésével n u g -
tar tot t ülésen elsőnek Fekete József áll. tanító-
képzőintézeti c. igazgató „Grundtvig, Észak leg-
nagyobb nevelője" c. e lőadásában Grundtvig 
születésének 150 éves évfordulója alkalmával 
ismertette a művelődés r e fo rmjá ra vonatkozó 
eszméit és törekvéseit. Grundtv ig a dán népfő-
iskola a ty ja a népfőiskolai gondolatban a hu-
manizmus műveltségi eszményével ellentétben 
álló ú j műveltségi eszményt hirdet, amelynek 
a lap ja a keresztény világnézet és a nemzeti gon-
dolat. Művelő anyagát a nemzeti életre vonat-
kozó ismeretek és a nemzeti irodalom termékei 
teszik; ápol ja és fejleszti a népit. Művelő eszköze 
a könyv helyett főkép az élőszó, a dal és a népfő-
iskolai előadók szuggesztív nevelő személyisége. 
I .smeretnyujtás helyett főcél ja a lélekébreszté.s 
és az emberi és nemzeti életről való magasabb-
rendű életfelfogás kialakítása, a keresztény-
nemzeti világnézet a lap ja inak lerakása. E de-
mokrat ikus művelődési eszmény a nemzet min-
den tag jának lehetővé a k a r j a tenni a nemzet 
művelődési életében való részvételt. Grundtvig 
eszméje a dán népfőiskolában öltött testet, 
amely a felnőtt (18—30 éves) i f j ú ság szabad is-
kolája, hamar el ter jedt az északi népek körében 
s rendkívül jótékony változásoknak vált forrá-
sává társadalmi, politikai, gazdasági és műve-
lődési téren és az északi népek körében a nép-
ku l tú rá t élő valósággá tette. 

Ezután Iirabovszkyné dr. Révész Margit, a 
Pedagógiai Gyermekszanatór ium igazgató-főor-
vosa tar tot t előadást „Az orvos segítő munkája 
a rendellenes viselkedésű gyermekek nevelésé-
ben" címmel. Vázolta azt a kölcsönösen meg-
termékenyítő együttműködést , amely az orvost 
mélyebb természet tudományi beállítottsága, gaz-
dagabb módszeri felkészültsége révén alkal-
massá teszi a „nehezen nevelhetők" körében elő-
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forduló súlyos nevelői problémák megoldására. 
Különösen eredményesnek bizonyultak az or-
vosi .jellegű kutatások annak megítélésében, 
hogy adott esetben mennyi szerepe van az örök-
letesen létrejött belső adot tságoknak és a külső 
kiváltó tényezőknek az egyéni sa já tságok kiala-
kí tásában. Az ú jabb ily a r ányú kuta tások be-
pi l lantást engednek az egyén belső felépített-
gégének szerkezeti vázába, ahol a primit ívebb 
ősi ösztönök nagyobb erőtar ta léka a magasabb-
rendű, szociális ösztönök finomabb fo rmájú , ta-
gozottabb felépítményét t a r t j a . Nehezen nevel-
lietőeknél ezen belső harmónia torzul el egy-
oldalú ösztöntúltengés folytán. A sikeresnek 
ígérkező befolyás a megismert szerkezet szerint 
előre meghúzott keretek között, mindig egyéni-
leg alakul ki. Egymást kiegészítve szerepel 
benne a külső káros tényezők lehető kiküszöbö-
lése, testi tünetek kezelése, lelki tudósítás, a 
munkabel i teljesítmény emelése, belső fegyel-
mezettség elérése. Csak ily többi rányú behato-
lási kapun át remélhető az e lmaradt egységesü-
lés pótlása, a hiányos harmónia megközelítése. 

A hallgatóság mindkét tanulságos előadást 
élénk tetszéssel fogadta, az elnök pedig melegen 
megköszönte. 

Az alsódabasi tanítói járáskörök együttes köz-
gyűlése. Az Állami Tanítók és óvónők Országos 
és a Pes tvármegyei Általános Tanítóegyesüle-
tek alsódabasi körei folyó hó 17-én Örkényben 
t a r to t t ák meg ezévi közgyűlésüket. A közgyű-
lést Tarkó János Örkényi á l lami iskolai igaz-
gató, mindkét kör elnöke nyi to t ta meg, különö-
sen hangsúlyozva a körök komoly munkáinak 
fontosságát és úgy az oktatási, mint a tanítói 
é rdekekre való hatását . A közgyűlésen jelen 
vol tak Galla Endre országos, fíerkényi Károly 
vármegyei egyesületi elnökök és vitéz Csorba 
Ödön főt i tkár , akik ismertet ték a központi egye-
sületek legközelebbi célkitűzéseit. Kunfalvy 
J e n ő pusztavacsi községi iskolai igazgató a vi-
déki tanítók sérelmei t á rgyában fogadta to t t el 
t izennégy pontból álló határozat i javaslatot . 

A Tokaji Esperes-kerületi Róm. Kath. Tanító-
kör közgyűlése, Szerencsen. Mélységes kegye-
lettel ápolja a Tokaj i Esperes-kerület i Róm. 
Kath . Tanítókör boldog emlékezetű dr. Fisch er-
Colbrie Ágost, Kassa márt í r -püspöke szent 
emlékét s ez évben is, elhalálozásának 9. év-
forduló ján — május 17-én — ta r to t t a meg ren-
des közgyűlését a szerencsi róm. kath. elemi 
népiskola helyiségében. 

Á szent mise végeztével Bognár György her-
nádnémeti- i róm. kath. kántor taní tó muta to t t 
be érdekes taní tást a I I . osztályban. Bí rá ló ja 
Stalter Ferenc volt. A közgyűlést Vasskó Jó-
zsef pápai titkos kamarás , esperes nyi tot ta 
n e g . Szívélyesen üdvözölte d r . T o m c s á n y i Bol-
dizsár királyi segédtanfelügyelőt, Csillag 
Márton szentszéki tanácsost, Füzesséry Káro ly 
és Kallós János plébánosokat, azután az egye-
sületek kiküldötteit . Majd a tanítói idealiz-
musról. ta r to t t igen szép előadást. U tána Pin-
tér La jos nionoki igazgató-tanító olvasta fel az 
előző közgyűlés jegyzőkönyvét s a hozzátar-

tozó püspöki helynöki leiratot. Tomaskó Er -
zsébet hernádnémeti- i róm. kath. tanítónő 
nagyér tékű értekezést tar tot t Don Boscóról. 
Munká já t nagy elismeréssel honorál ta a köz-
gyűlés. Schubert „A vándor" c ímű műdalát 
adta elő Munich I m r e Gábor, golopi róm. kath. 
kántortaní tó, művészi tökéletességgel, harmó-
nium kíséretét Cseh Géza tál lyai róm. kath. 
kántor taní tó lá t ta el. Szerdahelyi József legyes-
bényei róm. kath. igazgató-tanító a pénztári 
jelentést muta t ta be. A pályamunkát bíráló bi-
zottság jelentését Vasskó József pápai kama-
rás ismerte t te s a 25 pengős ju ta lomra Hála 
Győző tál lyai róm. kath. tanító ter jedelmes 
dolgozatát az Actio Catholicáról, t a l á l t a mél-
tónak. Szünet u tán Bérezés Zoltán golopi róni. 
kath. tanítóból, Cseh Géza tál lyai róm. kath. 
kántortanítóból, Hubay László oki. tanítóból 
és Munich Imre Gábor golopi róm. kath. taní-
tókból álló kvar té t művészien adot t elő egy 
vadász műdalt . Ennek elhangzása u tán Hála 
Győző róm. kath. tanító, a taní tókor elnöke 
,.Lapozgatok egy taní tói fényképalbumban . . . " 
című szabadelőadásával régebbi s ikerei t újból 
gyarapí to t ta . U t á n a Hála Győző az iskolai 
egészségüggyel kapcsolatos problémákat fejte-
gette. A következő közgyűlést Tá l lyán t a r t j a 
az egyesület. 

Az edelényi járáskör tanítói népes gyűlést tar-
tot tak Edelényben. Szabó Is tván elnök üdvö-
zölte a vendégeket, az érdeklődő szülőket s a 
nagy számban megjelent tanítókat . Dicséret-
tel szólott Erdős Káro ly és Istók László mun-
kásságáról, melyről a lapok is megemlékeztek. 
Krauszmanné Schnitzer Vilma „A búza ú t já -
ról" t a r to t t értékes beszélgetést a I I . osztály-
ban. Baán Ba rna a földrajzból muta to t t be egy 
minden részében szemléltető, a munkaiskola 
eszméjét propagáló tanítást. Bozinay László 
által betaní tot t és vezetett szabad- és katonás 
gyakorlatok, leánykák magyar tánca, a mai is-
kola kópét tükrözte vissza, hol nemcsak a szel-
lemi szükségletek kielégítésével, hanem a mű-
vészet, fegyelem és kedély képzésével is sokat 
törődnek. Erdős K á r o l y az életből vett , hatá-
sos i l lusztrációkkal festette meg a fa lus i osz-
tatlan iskola t an í tó jának nehéz körülmények 
között végzett munká já t . Arady F e r e n c pénz-
táros felszólítására többen, kik még nem vol-
tak tag ja i , beléptek a megyei egyesületbe. 

A „Kisdednevelők Orsz. Egyesületének Pest-
megyei Köre" folyó évi május hó 3-án d. e. 
t a r to t ta évi rendes közgyűlését nagyr érdeklő-
dés mellet t Újpesten. Benkő Anna áll. óvónő 
szépen átgondolt elnöki megnyitója vezette be 
a közgyűlést, ki beszédében kiemelte az óvó-
női körök nagy veszteségeit, amely néhai dr. 
Kenyeres Elemér egyetemi m. tanár , országos 
egyesületi főt i tkár , szerkesztő és néh. özv. Szé-
kely Gáborné, ny. óvónő, orsz. egyesület i tisz-
teletbeli elnök e lhúnytával érte. Padányi An-
dor vármegyei kir . vez. tanfelügyelő buzdító 
beszédet intézett az óvónőkhöz, r á m u t a t v a a 
kisdednevelés mai nagy fontosságára és szo-
ciális kibővülésére. A kultuszminisztérium ré-
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széről jelen volt Véghelyi Dénes kir. tanfel-
ügyelő, kit Benkő Anna melegen üdvözölt s 
a r ra kért: tolmácsolja a magas hatóság előtt 
az óvónői kör há lá já t azért a szerető támoga-
tásért, melyben az óvónői kart eddig részesí-
tették s kéri továbbra is a jóindulatú támoga-
tást. A vendégek sorában láttuk Csontai Győző 
kir. segédtanfelügyelőt, Gruber Béláné szak-
felügyelő óvónőt, Végh József óvónőképzőin-
tézeti igazgatót, Rojkó Antal, dr. Tóth Antal 
képzőintézeti tanárokat, Újpest város polgár-
mesterét és még sok tanügyi és társadalmi ve-
zető személyiséget. A tárgysorozat rendjén 
Blazincsics I rma és dr. Petonszky Istvánné 
arat tak nagy sikert óvodai játék bemutatóik-
kal, Harsányi „Gyermekmosoly" című versét 
szavalta Akimás Nóra óvónő. Nagy érdeklő-
déssel hallgatták dr. Tóth Antal tanár mód-
szertani előadását „A beszélgetés vezetése a 
kisdedóvóban" címmel, amelyben mesteri kéz-
zel mutatott rá a helyes pedagógiai útra, ame-
lyen az óvónőnek haladnia kell, ha sikeresen 
kívánja megoldani nehéz feladatát a kisded-
nevelés terén. Deák Gyula újpesti ny. polg. isk. 
igazgató kedvesen szórakoztató színes képét 
adta az óvónők társadalmi helyzetének s nagy 
szaktudással beszélt a kisdednevelés szakiro-
dalmáról s ezek művelőiről. A tárgysorozat 
többi pontja a kör munkájáról számolt be s 
két pályamunkát is megjutalmaztak, egyet pe-
dig dicséretben részesítettek. A nyertes Ladá-
nyi Istvánné újpest i óvónő lett. A közgyűlést 
a Himnusz zárta be, mely után a jelenvoltak 
a szociálpolitikai intézet óvodáját és szépen 
berendezett csecsemőotthonát tekintették meg. 

Az Esztergom-Vidéki Róni. Kat. Népnevelők 
Egyesülete május hó 14-én tar tot ta ez évi ren-
des közgyűlését az esztergomi érseki tanító-
képző intézet dísztermében. A közgyűlés a pá-
pai himnusszal kezdődött, mely után Szhalka 
Lajos gyak.-isk. tanár , társelnök felolvasta 
Jeszenszki Kálmán prelátus-kanonok elnök 
megnyitóját, ki betegsége miatt nem jelenhe-
tett meg a közgyűlésen. Az elnöki megnyitó a 
gyakorlati katolikus élet szükségességét han-
goztatta. 

Az elnöki megnyitó után dr. Lepold Antal 
főegyházmegyei főtanfelügyelő a tanítói fizeté-
sek rendezésére vonatkozólag tett kijelentése-
ket, mely szerint a kultuszminiszter megígérte, 
hogy azt megnyugtatólag fogja rendezni. 

Utána vitéz Szabó István kir. tanfelügyelő 
szólt a tanítósághoz, a vallásos és hazafias ne-
velés és a jó példaadás fontosságát hangoz-
tatva. 

A közgyűlés egyik legérdekesebb pontja volt 
dr. Pántol Márton tanítóképzőintézeti tanár 
előadása: „A templomi ének és az elemi iskola" 
címmel. Az előadó rámutatott arra, hogyan le-
het az elemi iskolán keresztül megreformál-
nunk a templomi éneket. Az előadás illusztrá-
lására a tokodi róm. kat. elemi iskola énekkara 
Steiner György kántortanító vezetésével éne-
kelt. Az énekkar népénekeket, responsoriumo-
kat, Gregorián- és két-háromszól amú énekeket 

adott elő. Végül Szkalka Lajos társelnök be-
számolt a Központi Bizottság intézkedéseiről 
és az egyesület kötelékébe tartozó esperesi ke-
rület egyesületi működéséről. 

h í r e k 
Olvasó inkhoz ! 

A Néptaní tók L a p j a és Népművelési Tá -
jékoztató szerkesztősége mindent elkövet, 
hogy kéthetenkint minél ta r ta lmasabb lapot 
ad jon a taní tói ka r minden t ag j ának kezébe. 
Minden leírt szavunkkal a nélkülözhetetlen 
önképzést, a taní tói m u n k a tökéletesítését, 
megkönnyítését s a t an í tó i h iva tásban való 
elmélyedést szolgáljuk. Kar tá r sa ink tó l nap-
ról-napra tömegesen k a p j u k a leveleket, 
amelyekben részint pedagógiai, részint 
anyagi ügyekben kérnek tanácsot, felvilágo 
sí tást . S mi mindezekre a legnagyobb kész-
séggel s a lehető legrövidebb időn belül ad-
j u k meg a kellő ú tmu ta t á s t , felvilágosítást. 
Hogy K a r t á r s a i n k k a l lélekben összeforr-
tunk , m u t a t j á k azok a megértésen és ragasz-
kodáson a lapuló megnyilatkozások, amelyek 
részint kölcsönös érintkezés közben, részint 
a tanügyi sa j tóban , részint a tanítói gyűlé-
seken a. Nép tan í tók L a p j á r ó l elhangzanak. 

S mi ezt nem hivalkodásból mondjuk el, 
mert hiszen jól t ud juk , hogy csak köteles-
ségünket te l jes í t jük, ez pedig lehet jóleső ér-
zés, de semmi esetre sem érdem. Énnek el-
mondására azér t volt szükség, hogy alábbi 
kérelmünk jogosul tságát támogassuk. 

Szeretettel ké r jük K a r t á r s a i n k a t , köves-
senek el mindent , hogy a Néptaní tók L a p j a 
és Népművelési Tá jékoz ta tó előfizetési d í j a 
a lap Kiadóhiva ta lához beküldessék. I smer-
j ü k az iskolák nehéz anyag i helyzetét, de 
még ebben a nehéz helyzetben sem képzel-
hető el az, hogy a m a g y a r taní tóságnak úgy-
szólván egyetlen önképzést szolgáló l a p j á r a 
egy kis jóakara t t a l ne lehetne előfizetni ak-
kor, mikor a Vallás- és Közokia tásügyi Mi-
niszter Űr 820—4—106/1930. V I I I . d. szám 
a la t t elrendelte, hogy a Néptaní tók L a p j a 
előfizetési d í j a az állami, községi, izraelita, 
társulat i , m a g á n - és érdekeltségi elemi isko-
lák költségvetésébe évenkint vétessék fel s 
hasonló intézkedésre az Egyház i Főhatósá-
gokat is felkérte. De m ó d j u k van azoknak 
az iskoláknak is a Néptan í tók L a p j á r a elő-
fizetni, amelyeknek költségvetésében nincs 
az előfizetési d í j felvéve. E r r e az 1930. évi 
882—4—674. sz.' V. K . M. rendelet ad lehe-
tőséget, mely k imondja , hogy a beiratási 
d í j ak egyrésze a taní tói könyvtár gyarap í -
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t á sá ra fordí tandó, a taní tói könyvtárba pe-
dig kétségtelenül beleülik a Néptaní tók 
L a p j a is, tehát a beiratási dí jakból is elő 
lehet rá fizetni. Tisz tán Kai- társaink ügy-
buzgóságától f ü g g tehát , liogy a Néptaní tók 
L a p j a előfizetését szorgalmazzák. E r r e kér i 
a taní tói kar minden tag já t 

a szerkesztőség. 

Az Országos Gárdonyi-Társaság felolvasó ülése. 
Az Országos Gárdonyi-Társaság most tar tot ta 
meg évadzáró felolvasó ülését a Ferenc József 
Tanítók Háza dísztermében Simon Lajos el-
nöklete alatt, melyen az elnök ismertette a Tár-
saságnak 12 esztendős munkáját . E 12 év alatt 
a Társaság nagy munkásságot fejtett ki. Ki-
adta Gárdonyi Gézának 41 kötetben' az összes 
műveit, felállította a nagy író szobrát és meg-
honosította az országban az irodalmi kiszállá-
sokat. Közeli programmjába tartozik az iro-
dalmi társaságok szövetségének megszervezése 
és a Magyar Nemzeti Kultúrház felállítása. 
Különös figyelmet fordít a Társaság a gyermek 
és i f júsági irodalomra és az olvasó közönség 
organikus megszervezésére. Lányi Viktor zene-
szerző „Gárdonyi Géza és Lányi Ernő" címen 
adott elő érdekes megemlékezéseket Gárdonyi 
Gézának és Lányi Ernőnek barátságáról és 
együttes munkájáról. Előadását zenei illusztrá-
ciókkal kísérte s ennek kapcsán Gárdonyi Gézá-
nak szövegére í r t Lányi dalokat mutatott be 
Pusztay Sándor, a m. kir. Operaház tagja. A 
jelenlevő közönség nagy figyelemmel hallgatta, 
és tetszéssel honorálta az előadásokat. Szé-
kely né S oly mos Bea két szép költeményét Cz. 
Baán Jolán szavalóművésznő adta elő. 

Szentmiklóssyné Beretvás Ilona és dr. Bern-
jén Gézáné elbeszéléseiket olvasták fel, Kő-
szeghy István pedig tréfás elbeszélését adta elő. 
Végül Simon Lajos elnök bejelentette, hogy a 
szövetségbe társult irodalmi társaságok első 
alakuló ülésüket Budapesten június 10-én fog-
ják megtartani. 

Parasztművészek sorsa. A magyar föld megtermi 
a legjobb búzát, a legpompásabb és legzainato-
sabb almát, Európa legvitamindúsabb barackját 
és az aranytüzű tokajit ; a magyar életből pedig 
kinyílik, mint csipkebokorból a vadrózsa, — a 
magyar parasztművész. 

Az utóbbi időben egyre többször hallunk ezek-
ről a parasztművészekről. Festő, szobrász, író, 
költő. Valamennyien egészséges, egyszerű fia-
talok és őszinték, mint a gyermek. Mindegyik-
nek az élete szinte szabályosan egyforma: sze-
gény sorból való földmíves, esetleg bojtár, liba-
pásztor vagy efféle. És mindegyiknek ugyanaz 
a két tanítómestere van: a magyar föld, illető-
leg a nagy természet és a — helybeli tanító. 
Amaz a maga csodás jelenségeivel, mezei virá-
gaival és a mérhetetlenül nagy kék éggel ta-
n í t ja nekik a szépséget, a tanító pedig a maga 
tanácsaival, tanításaival megismerteti velők az 
életet. 

Lelkükben ezalatt szüntelenül szövődnek az 

álmok s nagy vágyak nyugtalaní t ják őket. Tü-
relmüket vesztik, mert mindig valami távoli 
szép életet keresnek. És végre is elindulnak. 

Most is elindult egy parasztleány. 
Otthon eleinte csak kalendáriumból rajzolga-

tott, aztán fejből. Amit látott, vagy elképzelt 
és lerajzolt, akár virág volt, akár ház, vagy fa, 
vagy leány vasárnapi ruhában, mind olyan szép 
volt, mintha igazi lett volna. Eleinte széndara-
bokkal, aztán színes krétával rajzolgatott. 
A tanító pedig, látva a nagy ügyességet, külön 
tanítgatta és oktatta őt komoly, hasznos mér-
tani ra jzra . 

1932 nyarán egy bécsi német festő ült le a 
falu szélére és egy kifeszített vászonra festege-
tett. A leány sokáig nézte a festőt, míg végre 
délután nagy elhatározással elhozta a saját 
„képírásait" és pirulva mutat ta be a festőnek. 
A németnek egyszerre kiderült az arca és élén-
ken bólogatott. 

A kis paraszt leány érezte, hogy él benne 
valami, a kezében, a szemében, vagy a lelkében, 
ami őt művésszé teszi. Festőművésznővé . . . 

Ezután is falujában dolgozgatott, rajzolgatott 
tovább, színezte a szűrhímzéseket és sok min-
den egyebet. Közben töprengett és ábrándozott 
a magyar parasztművészek álmainak városáról, 
Budapestről. Ahol ragyogó utcák vannak és 
változatos, robogó élet folyik. 

Addig álmodozott, míg otthagyta a falut és 
elment Budapestre egyedül. 

Ezt cselekszi a parasztművészek legtöbbje, 
amikor vágyaitól űzetve, nekiindul az életnek. 
Elhagyja a faluját és Budapestre megy, de nem 
tudja, hogy tulajdonképen mit akar. 

Most a kis parasztlány Pesten van, a belát-
hatatlan nagy városban, ahol a sok fény és 
pompa sok nyomorúságot is takar. Ö se tudja 
még, hogy mi lesz a sorsa, nem is kérdezi. Csak 
művésznő akar lenni, tanulni akar, tele van a 
lelke művészet-szeretettel, hittel, vággyal és 
akadályt nem ismerő elhatározásokkal. 

Pedig a magyar parasztművészeknek Buda-
pesten majdnem mindig ugyanaz a sorsuk van. 
Mindnyájan találkoznak a „tövistermő, fájda-
lom-cserepes" úton — amint egyikük, egy pa-
rasztköltő ír ja . — Mintha mindnyájuknak tör-
vény szerint ezen a szomorú úton kellene halad-
niok. 

I t t találkoznak és mennek együtt, egyre fá-
radtabban, mindaddig, amíg az út juk egy me-
rész ívvel elkanyarodik és egyenkint haza-
vezeti őket vissza a falujukba. Haza húzza őket 
a falu, ahonnan elindultak. 

Csakhogy már megtörve és szárnyszegetten. 
N. 

A Magyar Nemzeti Szövetség felhívása a ma-
gyar társadalomhoz! Június 4-én lesz tizennégy 
esztendeje annak, hogy Trianonban aláírták azt 
a kényszerintézkedést, amely Magyarország 
Kárpátok-övezte, legeszményibb fekvésű, ezer-
éves birtokállományát: a Magyar Szent Korona 
országait szétszaggatta, darabokra törte és a 
magyaroknak független ország címen csak egy 
ezer sebből vérző csonkot hagyott meg! 

Az ezévi, tizennegyedik gyászos évfordulón 
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megalázottságunk minden fá jdalmával , de az 
egy hazába, az egy inteni örök igazságba és 
Magyarország feltámadásába vetett , minden ke-
serűséggel dacoló törhetetlen hittel emlékez-
zünk! 

Minden igaz m a g y a r szívét tépő balsorsunk-
ról való megemlékezésünknek ad juk látható je-
lét is! Megemlékezésünk jele egy szál szerény 
v i rág legyen! Zarándokoljon el az egy szál vi-
rággal minden magyar a Hősök Emlékéhez, 
vagy az Ország Zászlajához, vagy nemzeti ke-
gyeletünk bármely emlékéhez és tegye le v i rá-
gát annak ta lapza tára! Jelképezze e virágszál 
világtörténelmi mul tunk megbecsülését, ezer-
éves történelmi határa inkhoz való törhetetlen 
ragaszkodásunkat , jelképezze Magyarország fel-
támadásába vetet t rendületlen hitünket. 

Az ezernyi és ezernyi egy szál virágból nőt t 
virágerdő, az emlékezés v i rágerde je borítsa el 
nemzeti kegyeletünk megszentelt han t j a i t és 
hirdesse a csonka haza minden részén: Nem 
felejtünk! Emlékezünk! Hisszük, hogy imánkat 
meghal lgat ja a magyarok Istene, aki már ezer 
éve néz le iánk és megvédett minden idők for-
gatagában. 

# 

K é r j ü k a t. Polgármester u raka t , a t. községi 
elöljáróságokat, hogy ezen felhívásunkat a szo-
kott módon publikálni, továbbá a csatolt plaká-
tot kifüggeszteni szíveskedjenek. 

A t. Szerkesztőségeket pedig a r r a kérjük, hogy 
b. lap jukban fent i fe lhívásunkat leközölni és a 
megemlékezés jelentőségére a társadalom figyel-
mét külön is felhívni szíveskedjenek. 

A Magyar Nemzeti Szövetség nevében: 
báró Perényi Zsigmond 

országos elnök. 

Járási iskolai énekverseny Tiszaföldváron. A 
Jásznagykunszolnok vármegyei Általános Taní tó 
Egyesület tiszai alsó já rásának köre f. évi má-
jus hó 17-én t a r to t t a meg gyűlését Tiszaföld-
váron. E gyűléssel kapcsolatban folyt le a 
Bihary Is tván vezető kir. tanfelügyelő ál tal 
rendszeresített énekverseny is, amelyen a j á r á s 
tíz iskolája vett részt. E fontos tanügyi meg-
mozdulást széleskörű érdeklődés kísérte, ame-
lyen megjelent Bihary I s tván vezető kir. tanfel-
ügyelőn kívül dr. Erödi-Harrach Tihamér ország-
gyűlési képviselő, Patrubány I s tván főszolga-
bíró, Mazurek Bé la testnevelési felügyelő, Gaál 
Lajos ref. lelkész, Matkovics Sándor rk. plébá-
nos, Jeskó J ános és Zákó Dezső főjegyzők és 
még az érdeklődők nagy száma, a társadalom 
minden rétegéből, mintegy háromszázan. 

A verseny lefolyása felej thetet len emlékeket 
hagyot t a hal lgatóság és a gyermekek lelkében. 
A gyermekek tökéletes munká ja , fegyelmezett-
sége, a legszebb tanúbizonyságai annak a nagy 
teljesítménynek, amelyet a taní tói kar végzett. 
Az a haladás, amely a multóvi eredménnyel 
szemben is tapasztalható, bizonysága annak, 
hogy a magyar dal szeretete megtalál ta az u t a t 
úgy a gyermekek, mint a vezető tanítók lelké-
hez egyaránt . 

Nehéz dolga volt a bíráló-bizottságnak, a sok 

jó közül, a legjobbakat kiválasztani. Csak hal-
vány árnyala tok f igyelembe vételével lehetett 
megejteni a döntést s így első lett a Móvik 
János áll. taní tó által vezetett Tiszaföldvár-
belterületi áll. elemi iskola. Örömmel vet te át 
a győztes csapat a dr. Erödi-Harrach T ihamér 
országgyűlési képviselő á l ta l ajándékozott gyö-
nyörű selyemzászlót és a csapat minden tag ja 
részére az ezüstérmet. A Tiszaföldvár-ószöllö-i 
áll. elemi iskola, mint a verseny második he-
lyezettje a Vármegyei Iskolánkívüli Népműve-
lési Bizot tság értékes ser legét kapta. A harma-
dik helyezést a szelevényi rk. el. iskola növen-
dékei nyer ték el s ezzel megnyerték Tiszaföld-
vár község vándordíját . Negyedik e versenyben 
a kunszentmártoni áll. iskola, amely a tisza-
földvári áll. elemi iskola gondnokságának ván-
dordí ját , a cibakházai áll. elemi iskola, mint 
ötödik helyezett, a dr. Erödi-Harrach T ihamér 
országgyűlési képviselő ezüstserlegét vették át 
boldog örömmel. 

Népművelési előadóképző-tanfolyamok. Az is-
kolaév befejeztével ezéven is lesznek az ország-
ban népművelési előadóképző-tanfolyamok. Eze-
ket a tanfolyamokat , amelyeknek olyan hiva-
tása van az iskolánkívüli népművelés terén, 
mint pl. a tanító- vagy tanárképzőknek az álta-
lános okta tás terén, — eredeti leg a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium indítot ta el; az 
utóbbi években azonban m á r az egyes törvény-
hatóságok maguk is gondoskodnak a s a j á t nép-
művelőik előkészítéséről. Pest-Pil is-Solt-Kiskun 
vármegye, Somogy megye, Vas vármegye tar-
tottak eddig előadóképző-tanfolyamokat. Most, 
június, jú l ius és szept. hónapokban ugyanez a 
három vármegye s ezeken kívül még Budapest 
székesfőváros is gondoskodik népművelési elő-
adóinak kiképzéséről tanfolyamok ú t j án . So-
mogy megye Hévízszentandráson rendez tan-
folyamot szeptember 3—7-ig 50 hal lgató ré-
szére, Pes t vármegye h á r o m tanfolyamot ren-
dez Balatonlellén, mégpedig június 10—20-ig, 
továbbá 20—30-ig és jú l ius 1—10-ig s ezek mind-
egyikén 80—80 hallgató fog résztvenni. Vas vár-
megye jú l ius 2-tól Körmenden ta r t egy hat-
napos tanfolyamot s a r r a 100 hal lgatót vesz 
fel. Végül Budapest székesfőváros Balaton-
lellén rendez két t anfo lyamot jún ius 20-tól 
kezdve. 

Az előadóképző-tanfolyamokon közigazgatási 
tisztviselők, tanárok, taní tók, tanítónők, orvo-
sok és jegyzők vesznek részt; előadókul az is-
kolánkívüli népművelés vezető köreiből való 
szakférf iak és nők szerepelnek. 
Értesítés. A Veszprém egyházmegye tanítósága 
által tervezet t nyári szeminárium a közbejött 
akadályok miat t elmarad. (Németh József.) 

25 éves találkozó. A jugoszláv megszállás alatt levő 
Csáktornyán 1909-ben végzett elemi iskolai tanítók 
június 25—28 közötti időben Budapesten jönnek össze 
25 éves találkozóra. Mészáros Károly pesthidegkuti áll. 
elemi iskolai igazgató-tanító kéri a találkozón részt-
venni óhaj tó osztálytársait, hogy ebbeli szándékukat 
és esetleg szállá« iránti kívánságukat közöljék vele 
legkésőbb június hó 15-ig. 
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Adományok gróf Klebelsberg Kuno emlékének meg-
örökítésére. A Néptanítók Lapja március 1-i számá-
ban megemlékeztünk arról a kegyeletes mozgalomról, 
hogy a volt Julián-egyesületi tanítók néh-ii gróf 
Klebelsberg Kuno emlékének megörökítésére önkéntes 
adományt ajánlottak fel a Budapesten felállítandó 
Klebelsberg-szobor költségeire. Közlésünk szerint a 
felajánlott és addig befizetett adományok összege 
232 P-re rúgott. Azóta erre a célra a következő újabb 
adományok érkeztek Mészáros Károly pesthidegkuti 
áll. elemi iskolai ig.-tanító címére: Balogh Károly 10, 
Hild László 10, Loparits R. József és neje (kiegészí-
tés) 15, Mészáros Károly (kiegészítés) 1, Neuhard Já-
nos (kiegészítés) 10, Ódryné Ripczó Marcella 10. 
Simoncsics László 10 és Tanai Jenő 12, összesen 78 P. 
Az újabb adományokkal a volt Julián-tanítók hozzá-
járulása 310 P-re emelkedett s ez az összeg a Gróf 
Klebelsberg Kuno Országos Emlékbizottság elnökségé-
nek átadatott. További esetleges adományokat ezután 
is készséggel továbbít Mészáros Károly pesthidegkuti 
állami elemi iskolai igazgató-tanító. 

Művészest Dömsödön. A dömsödi népművelési bizott-
ság a „Dömsödi Gazdakör" nagytermében folyó évi 
május hó 6-án este a budapesti „Fráter Loránd Tár-
saság", a rádió egyes művészei és a dömsödi mű-
kedvelők közreműködésével érdekes és szép estet ren-
dezett Dömsöd község közönsége számára. Utry Anna 
és Teleky Sándor énekszámokat adtak elő, dr. Kárpát 
Zoltán zongorázott, Tóth Juliska szavalt, Dezső Lajos 
igazgató-tanító pedig, akinek az est rendezésében is 
kiváló része volt, saját szerzeményű nótáit adta elő. 
Szerepelt a Szőnyi Károly kántortanító vezetése alatt 
álló énakkar is. A közönség a szereplők teljesítményét 
hálás tetszéssel jutalmazta. 

Népművelési bemutatóelőadás a kőszegi m. kir. állami 
tanítóképző-intézetben. Finta Sándor, az országos ka-
tolikus tanítóegyesület elnöke, Zoltán Géza tanltó-
képző-intézeti igazgató felkérésére május hó 2-án nép-
művelési bemutatóelőadást tartott a kőszegi m. kir. 
állami tanítóképző-intézetben. Az előadáson, amelynek 
tárgya a „magyar dal" volt, nagyszámú közönség je-
lent meg és meleg ünneplésben részesítették a kiváló 
előadót. Az intézet növendékei éiiek- és zenekari szá-
mokkal, továbbá Lampérth Géza: „A főhadnagy úr 
sarcol" című darabjának előadásával egészítették ki 
a műsort és arattak megérdemelt sikert. 

Tanító doktorráavatása. Herw.esz József, a VI, Izabella-
utcai elemi iskolánál működő székesfővárosi tanítót 
a szegedi kir. magyar Ferenc József-tudományegyete-
men április 21-én az államtudományok doktorává 
avatták. 

Találkozó. Felkérem azokat a volt diáktársaimat, akik 
a pápai állami tanítóképzőben 1909-ben nyerték taní-
tói oklevelüket, hogy a július első napjaiban tartandó 
25 éves találkozónk előkészítése miatt címüket velem 
mielőbb tudatni szíveskedjenek. Móra László fővárosi 
iskolaigazgató, Budapest, 111, Testvérhegy, 20.101. 

67. eVFI. 

H I V A T A L O S R É S Z 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 81.300— 
1933. VII. a. főoszt. számú rendelete az 1921. évi 
LIII. t.-e. 4. g-a alapján az 1925. évben 77.000. szám 
alatt megszervezett ni. kir. Testnevelési Főiskola szer-

vezeti szabályzatának módosítása tárgyában. 

1. §• 
A főiskola címe: M. kir. Testnevelési Főiskola. Szék-

helye: Budapest. -
2- §• 

Feladata: 
a) testnevelő tanárok képzése közép- és középfokú 

iskolák részére, 
b) főiskolai testnevelők képzése, 
c) társadalmi egyesületek és szervezetek részére test-

nevelési szakerők képzése, 
d) működő testnevelő tanárok továbbképzése a m. 

kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelkezései 
szerint, 

e) a testnevelés és orvostudomány kapcsolatainak 
kimélyftése és intézményes biztosítéka végeit részint 
sportorvosi intézet fenntartása, abban tanácsadó- és 
kutatómunka megszervezése, részint sportorvosi tan-
folyamok rendezése, 

f ) a testnevelésre vonatkozó elméleti búvárkodás' 
3. §. 

A Testnevelési Főiskola szervei: 
a) a tanács, 
b) az igazgató, 
c) a tanári testület. 

4. §• 
A főiskola tanácsa, az elnökön és jegyzőn kívül, 

legfeljebb 12 tagból áll. Elnöke a főiskola igazgatója, 
jegyzőjét a főiskola igazgatójának előterjesztésére a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter nevezi ki. Tagjai : 
az Országos Testnevelési Tanács két kiküldötte, az 
Országos Közoktatási Tanács alelnöke, illetve helyet-
tese, az Országos Testnevelő Tanárvizsgáló Bizottság 
elnöke, a vallás- és közoktatásügyi miniszter által ki-
nevezett négy főiskolai tanár és négy más szakértő. 

A tanács: 
a) támogatja az igazgatót működésében, 
b) javaslatot tesz a tanárok kinevezésére és meg-

bízására a m. kir. vallás- és közoktatásügy minisz-
ternek, 

c) megállapítja az óratervet, 
d) javaslatot tesz a vallás- és közoktatásügyi mi-

niszternek a felvételi vizsgálat anyagának megállapí-
tására és megállapítja annak idejét, 

e) kiküldi a tanács és a tanári testület tagjai közül 
a felvételi bizottságot, 

f ) engedélyezi a tandíjmentességet, 
g) javaslatot tesz az ösztöndíjak adományozására, 
h) megállapítja a főiskola kebelében alakult intéz-

mények rendszabályait. 
A tanács egyéb feladatait a szervezeti, rendtartási 

és fegyelmi szabályzat megfelelő pont ja i írják körűi. 

5. §. 
A főiskola igazgatóját a m. kir. vallás- és közokta-

tásügyi miniszter előterjesztésére az ál lamfő nevezi ki. 
Az igazgató, mint a főiskola vezetője, ellátja annak 

igazgatását és gondoskodik a tanulmányi rend és a 
fegyelem fenntartásáról. 

NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
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6. § . 

A tanári testület elnöke az igazgató; tagjai a rendes 
és rendkívüli tanárok, továbbá a megbízott szakelő-
adók. 

A rendes tanárokat a tanács meghallgatásával a m. 
kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter nevezi ki, ille-
tőleg terjeszti elő kinevezésre. A rendkívüli tanárokat 
és szakelőadókat a tanács meghallgatásával a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter nevezi ki, illetőleg 
bízza meg. 

A tanács egyes előadások tartására, vagy gyakorla-
tok vezetésére időleges szakelőadókat hívhat meg. 

7. §• 
A főiskola rendes hallgatójává felvehető, illetőleg 

felvételi vizsgára bocsátható, aki középiskolai érett-
ségi vizsgálatot tett vagy akinek elemi iskolai tanítói 
(tanítónői) oklevele van, továbbá, aki a felső kereske-
delmi iskolai vagy felső mezőgazdasági iskolai érett-
ségi vizsgálatot kiváló eredménnyel tette le. 

A felvételre jelentkezők a tanács által kiküldött bi-
zottság előtt felvételi vizsgálatot tesznek. Ezt orvosi 
vizsgálat előzi meg. 

A bizottság megállapítja a jelentkezők elméleti és 
testi rátermettségét és ennek alapján a felvételre vo-
natkozóan az igazgatónak javaslatot tesz. 

8. §. 

A hallgatók beiratási és tandíjat fizetnek. A díjakat, 
valamint a tandíjkedvezmények módozatait a tanács 
javaslatának meghallgatásával a m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter állapítja meg. A tandíjkedvez-
ményeket az érdemes és vagyontalan hallgatóknak a 
tanács adja. 

9. §• 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a ta-

nács javaslata alapján a példás magaviseletű, szorgal-
mas, jó előmenetelő és vagyontalan hallgatók részére 
természetbeni ellátás, vagy kivételesen pénzsegély alak-
jában ösztöndíjat adományoz. Az ösztöndíjak elnye-
résénél a középiskolai tanárjelöltek és orvostanhallga-
tók előnyben részesülnek. 

10. §. 

A főiskola munkatervét a m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter a tanács javaslata alapján álla-
pí t ja meg. Azok a hallgatók, akik egyidejűleg egye-
temi, orvoskari, bölcsészetkari vagy középiskolai ta-
nárjelölti tanulmányokat is folytatnak, legfeljebb heti 
16 órára kötelezhetők. 

XI. §• 
A főiskolai képzés időtartama 4 év, illetőleg 8 félév. 

12. §. 
A hallgatók a tanulmányi szabályzat által meghatá-

rozandó tárgyakból félévenként kollokválni tartoznak. 
13. §. 

A hallgatók negyedik félévük befejezése után a kö-
zép- és középfokú iskolai testnevelő tanári alapvizs-
gálatot a nyolcadik félév befejezése, illetőleg a vég-
bizonyítvány elnyerése után képesítő szakvizsgálatot 
tesznek. Az alapvizsgálat nélkül hallgatott félévek a 
tanulmányi időbe nem számíthatók be. 

A vizsgálati eljárásról a m. kir. vallás- és közokta-
tásügyi miniszter külön szabályzatban rendelkezik. 

14. §. 
A testnevelésre vonatkozó búvárkodást szolgálják a 

tudományos szakkönyvtárak és laboratóriumok. 
Ezek működését külön ügyrendi szabályzat állapítja 

meg. A laboratóriumi munkálkodás díját a tanács 
javaslata alapján a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter engedélyezi. 

Budapest, 1934. évi május hó 8-án. 
Dr. Hóman Bálint s. k. 

Kinevezés. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter 81.300/ 

1933. V l l / a . főoszt. szám alat t az 1921: LI I I . t.-c. 
4. §-a a lapján 1925. évben 77.000. szám ala t t 
létesí tet t m. kir. Testnevelési Főiskola újonnan 
megállapí tot t szervezeti szabályzatának 4. §-a 
értelmében az 1933/34. tanévre a m. kir. Test-
nevelési Főiskola tanácsának t a g j a i v á dr. Bohn 
Ferenc testnevelési szakfelügyelőt, dr. Gyulai 
Ágost ny. tankerüle t i kir. főigazgatót, vitéz 
Kalándy Imre ny. al tábornagyot, Kmetykó J á -
nos főiskolai t anár t , dr. Liber Bé la középiskolai 
igazgatót, a K I S O K miniszteri biztosát, Misán-
gyi Ottó főiskolai tanárt , Sztankovics Szilárd 
BSZKRT-igazgatót , a Magyar Athlét ikai Szö-
vetség elnökét, Szendy Károly székesfővárosi 
tanácsnokot, a közoktatásügyi ügyosztály veze-
tő jé t és végül a tanács jegyzőjévé Jávor Alber t 
főiskolai t anár t kinevezte. 

A Főiskola tanácsának hivatalból tagja i : az 
Országos Testnevelési Tanács két kiküldött je, 
az Országos Közoktatási Tanács alelnöke vagy 
helyet tese és az Országos Testnevelő Tanárvizs-
gáló Bizottság elnöke. 

Budapest , 1934. évi május hó 8-án. 
Dr. Hóman Bálint s. k. 

Könyvajánlás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter 51.637/1934. VI . szám alatt kel t rendeletével a 
Kerényi György és Kertész Gyula szerkeszté-
sében megjelenő „Énekszó" című hangjegyes 
zenei és énekpedagógiai folyóiratot a népisko-
lai tanítók figyelmébe a jánlot ta . A folyóirat 
megjelenik az iskolai évben hathetenkint . Élvi 
előfizetési á r a : 4 pengő 50 fi l lér , egyes szám 
á ra : 80 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
I, F e r r y Oszkár-utca 55. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
59.776/933. VI. szám alatt kelt rendeletével dr. 
Mátéka Béla: „Fil léres budapest i kalauz" című 
füzeté t a megfelelő fedezettel rendelkező nép-
iskoláknak beszerzésre a jánlot ta . A füzet á r a 
90 fillér. Kapha tó a szerzőnél, a székesfővárosi 
idegenforgalmi hivatalban. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
54.423/934. VII . szám alatt kel t rendeletével 
Mezey Ferenc— író Lajosné—Rosta I rén: „Ve-
zérkönyv a nevelő testgyakorlás tanításához az 
osztályteremben" c ímű művet a népiskolai taní-
tók figyelmébe ajánlot ta . Megrendelhető Rosta 
I r é n tanárnőnél Budapest, II., Ervin-utca 3. 
Ára 2 pengő 50 fil lér. 
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A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
59.505/933. VI. sz. a. kelt rendeletével Kovács 
Szilárd: „Fel támadunk" című fényképének be-
szerzését az iskolai cserkészcsapatok figyel-
mébe ajánlot ta . 

A fénykép á ra : 2 P . 
Beszerezhető a szerzőnél: Budapest , VI. ker., 

Teréz-körút 12, I I . emelet. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter 58.541/933. VI. szám a la t t kelt rendeletével 
dr. Gauser Rezső: „A népokta tásügyi közigaz-
gatási jog kézikönyve" c ímű művét a megfe-
lelő fedezettel rendelkező állami, községi, érde-
keltségi, társulat i , magán- és izraelita népis-
kolák tanítói könyvtára i számára beszerzésre 
a ján lo t ta azzal, hogy a beiratási dí jak 50 szá-
zalékának terhére a m ű csak akkor szerezhető 
be, ha a szegény tanulók segélykönyvtára a 
fe lmerül t igényeket m á r tel jes mértékben ki-
elégítette. 

A mű á ra 10 pengő. 
Megrendelhető a szerzőnél Egerben. 

Pályázati hirdetmény. 
A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola az 1934/35. 

tanév első évfolyamára pályázatot hirdet. 
Felvehetők a 30. életévüket még be nem töltött, 

feddhetetlen előéletű, egészséges szervezetű népiskolai 
tanítók, tanítónők, valamint azok, akik valamely hazai 
középiskolában érettségi bizonyítványt szereztek. 

A képzés tartama 8 elméleti félév. 
A felvételt nyert hallgatók lehetnek: 
a) bejáró önköltségesek, akik a Tanárképzőn fél-

évenkint 10 P könyvhasználati, 1 P önképzőköri és 
évenkint 10 P tanulmányúti díjat fizetnek; 

b) fizető bennlakó hallgatók, akik a fenti díjakon 
kívül a teljes ellátásért havi 35 pengőt fizetnek; 

c) bejáró segélydíjas hallgatók, akik az a) pontban 
felsorolt díjakon kívül havi 25 pengőt fizetnek, melyért 
napi háromszori élelmezést nyernek; 

(I) mérsékelt számban felvehetők azon szegénysorsú 
és megfelelő előmenetelt tanúsító bennlakó segélydíjas 
folyamodók, akik havi 25 pengő dí j előzetes lefizetése 
ellenében intézeti lakást és teljes ellátási élveznek. 
A bennlakó segélydíjas hallgatók az a) pontban fel-
sorolt díjakat is fizetik. 

Az elsőéves hallgatók leckekönyv és nyomtatvány-
díj címen egyszersmindenkorra 6 pengőt fizetnek. 

A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola tanári ka-
rához címzett és szabályszerűen bélyegzett folyamod-
ványok a Főiskola igazgatójához (Budapest, VII, Her-
mina-út 7. sz.) lehetőleg személyesen nyújtandók be. 

A felvétel iránti kérvényhez csatolandó: 
a) születési anyakönyvi kivonat, 
b) a végzett tanulmányokról szóló bizonyítványok, 

illetve oklevelek, 
c) esetleg működési bizonyítvány, 
d) a testi épségről és egészségről szóló tiszti orvosi 

bizonyítvány, 
e) olyan esetben, ha a pályázó már gyakorlatilag 

működött, vagy végbizonyítványát a jelen tanév előtt 
szerezte volna meg, a közigazgatási hatóság által ki . 
állított erkölcsi bizonyítvány, 

f ) bennlakó segélydíjas hallgatók részére szegény-
ségi, illetve vagyonlalansági bizonyítvány, 

g) a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr fenn-
tart ja magának a jogot, hogy az érettségi bizonyítvány 
alapján felvételt nyert hallgatók normál pedagógiai 
kiképzéséről külön intézkedjék. 

Pályázati határidő: július 1. 
Budapesten, 1934. évi má jus hó 11-én. 

Dr. Tóth Zoltán s. k., igazgató. 

Pályázat. 

A Horthy-kollégium felügyelőbizottsága az 1934/35. 
tanévre felvételi pályázatot hirdet. 

A kollégium az ország egyik legmodernebb egye-
temi és főiskolai diákotthona: 180 férfi- és 160 leány-
férőhellyel; központi fűtés, villanyvilágítás, hideg és 
meleg víz, fürdőszobák, zuhanykamrák és sporttelep. 
Háromszori bőséges és jó élelmezés. A férfi- és leány-
osztályon külön éttermek, társalgó- és tanulószobák. 
Díjtalan orvosi rendelés, külön betegszobák. Külön 
díjazás nélkül angol, francia, német és olasz nyelv-
oktatás. 

Evőeszközöket és ágyneműt a kollégium ad. 
A leányosztály tagjainak azonban egy darab ágy-

terítőt és az intézeti gyapjútakaróra két darab védő-
huzatot kell hozniok. Az ágyterítő jobbminőségű gre-
nadínból készíthető. Hossza 225 cm, szélessége 140 cm 
legyen, ez utóbbi méretből 20 cm az egyik hosszanti 
oldalon levő fodorra essék. A gyapjútakarót védő hu-
zatok jobbminőségű fehér vászonból készítendők, 
220 cm hosszúságban és 160 cm szélességben; egyik 
végükön gombolhatók legyenek. 

Felvételért csak a m. kir. Ferenc József Tudomány-
egyetem és a szegedi m. kir. Polgári Iskolai Tanár-
képző Főiskola leendő hallgatói és hallgatónői folya-
modhatnak. 

A pályázat határideje 193í augusztus hó 20-án jár 
le és így a „Horthy-kollégium Felügyelőbizottságá"-
hoz címzett pályázati kérvények 1934 augusztus hó 
20-áig nyúj tandók be a kollégium igazgatóságánál 
(Szeged, Boldogasszony-sugárút 2—4). 

A kérvényhez csatolandó: a legújabb tanulmányi 
eredményt igazoló okmány (index, érettségi bizonyít-
vány) másolata, a családi és vagyoni körülményeket 
igazoló és félévesnél nem régibb keletű helyhatósági 
bizonyítvány, végül orvosi bizonyítvány arról, hogy 
folyamodó egészséges és kollégiumi életre alkalmas. 

Tekintettel a nehéz gazdasági helyzetre, ezidoszerint 
az összes kollégiumi helyek államsegélyesek és a kér-
vényezésnél éppen ezért kell igazolni az érdemességet 
és rászorultságot. 

Ez államsegélyes helyek köztartozási díja 2 ágyas 
szobában havi 53 P,'3—4 ágyas szobában havi 45 P. 

Vagyontalanságot nem igazolók, vagy csak elégsé-
ges rendű eredményt felmutatók közlartási dí ja havi 
Ö0 P. 

Folyamodóknak számolniok kell azzal, hogy felvé-
telük esetén — tekintet nélkül a kollégiumba leendő 
beköltözésük, vagy a kollégiumból történő kiköltözé-
sük napjára — a félévi köztartás díját teljes egészé-
ben meg kell fizetniök. 

E kötelező fizetés szempontjából az 1. kollégiumi 
félcv szeptember hó í-étől december hó 22-éig tart, 
a II. kollégiumi félév pedig január hó 20-ától május 
hó 31-éig tart. Ennek megfelelően december hó 
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22-étől január hó 20-áig terjedő időre és június hó-
napra köztartási dí jat csakis azok fizetnek, akik vala-
mely okhól ez időkben is kollégiumi helyükön ma-
radnak. 

A köztartási díj havi összege elsőizben legkésőbb 
szeptember hó 10-éig, folytatólay ptdiy leykésöbb az 
esedékesség havának 5. napjáig bezárólag fizetendő be 
a kollégium pénztárába. 

Ugyancsak e beköltözés alkalmával fizetendő be az 
egy-egy tanévre megállapított 5 P felvételi díj még 
abban az esetben is, ha valaki például csak egyetlen 
hónap tartamára nyer kivételesen felvételt. 

A felvételek augusztus hó utolsó napjaiban történ-
nek meg. A felvétel eredménye a Ferenc József Tudo-
mányegyetem és a Horthy-kollégium hirdetőtábláin 
log közöltetni. Az a pályázó, aki felvételének ered-
ményéről írásbeli értesítést kér, kérvényéhez csatol-
jon egy pontosan megcímzett és kellő postabélyeggel 
is ellátott Vs-os borítékot. 

Szeged, 1934 április hó. 
' Dr. Szentpétery Zsigmond 

egyetemi ny. r. tanár, 
a Horthy-kollégium és Egyetemi Diákasztal 

Felügyelőbizottságának elnöke. 

Pályázati hirdetmény. 
1. A makói áll. Csanád vezér gimnáziummal kapcso-

latos fíúinternátusban (Makó, II. ker., Návay-tér 8. sz.), 
valamint a budapesti Erzsébet Nőiskola gimnáziummal 
(Budapest, VII. ker., Ajtósi Dürer-sor 37. sz.), továbbá 
a soproni állaii gimnáziummal (Sopron, Deák-tér 
30—32. sz.) és a szegedi állani Ár pádházi Szent Erzsé-
bet gimnáziumnál (Szeged, I. ker., Erzsébet-rakpart 
2. sz.) kapcsolatos leányinternátusokban fizető helyet 
elnyerni óhajtó növendékek felvételt kérő folyamod-
ványaikat a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez in-
tézve, folyó évi június hó 29-ig annak az internátus-
nak igazgatóságánál tartoznak benyújtani, amelynél 
felvételüket óhaj t ják . 

A folyamodványhoz a növendékek alábbi okiratait 
kell csatolni: 

a) az utolsó tanévvégi bizonyítványt, 
b) születési anyakönyvi kivonatot, 
c) újraoltási és egészségi bizonyítványt, mely utóbbi 

azt igazolja, hogy az illető növendék az internátusi 
neveltetésre alkalmas. Az a növendék, akinek tanul-
mányaiban megszakítás van, köteles azt is igazolni, 
hogy a megszakítás alatt mivel foglalkozott, 

d) két (2) tanú előttcmezésével kiállított nyilatkoza-
tot arról, hogy a szülő (gyám) az előírt fizetési fel-
tételeknek pontosan eleget fog tenni és az internátusi 
rendtartási szabályok kötelező erejét elismeri. 

2. Az 1934/35. tanévre az intézeti (iskolai) díjakon 
kívül: 

a) felvételi díj címén a felvétel alkalmával kivétel 
nélkül minden növendék 10 (tíz) pengőt tartozik 
fizetni, 

b) ellátási díj címén a makói állami fíúinternátusban 
az egész díjasok havi 72 (hetvenkettő) pengőt, a köz-
alkalmazottak gyenmekei havi 52 (ötvenkettő) pengőt, 
a budapesti állami Erzsébet Nőiskola internátusában 
a teljes díjat fizető bentlakók havi 132 (egyszázhar-
minckettő) pengőt, a teljes díjat fizető félbentlakók 
havi 88 (nyolcvannyolc) pengőt, a soproni állami 
leányinternátusban az egész díjasok havi 100 (egy-
száz) pengőt, a közalkalmazottak gyermekei havi 72 

(hetvenkettő) pengőt és a szegedi állami leányinterná-
tusban az egész díjasok havi 80 (nyolcvan) pengőt, a 
közüikalmazottak gyermekei havi <>0 (hatvan) pengőt 
tartoznak fizetni. 

<•) Orvosi díj címén kivétel nélkül ninden növendék 
tanévi 20 (húsz) pengőt tartozik fizetni, mely összeg 
felét a tanév elején (szeptember hó 10-ig), a másik 
felét pedig február hó 10-ig kell fizetni. 

Betegség esetén a gyógyszerek és más készkiadások, 
járványos és ragályos betegségek esetében pedig a kü-
lön orvosi és ápolási költségek a szülőket terhelik. 

Az ellátási dí j összegét havonta előlegesen és leg-
később minden hó 10-ig ke'll az internátus pénztárába 
befizetni. 

Amennyiben az internátusba felvett növendék helyét 
nem foglalná el, egy hónapra szólóan az ellátási díjat 
megfizetni tartozik. 

3. A zene tanulása nem kötelező, de a szülök óha-
jára, mint rendkívüli tárgy tanulható. 

A budapesti állami Erzsébet Nőiskola internátusá-
ban a zenedíj összege havi 12 (tizenkettő) pengő, a 
zongorahasználati díj összege évi 15 (tizenöt) pengő, 
mely összeget az a növendék is íizetni tartozik, aki 
oktatást nem kíván, de szórakozás céljából a zongorát 
használja. 

.4 vidéki internátusokban a zenedíj összegét az in-
ternátus igazgatósága, az intézeti igazgatósággal együt-
tesen állapít ja meg, azonban az e címen szedhető díj 
összege nem lehet nagyobb a helyben szokásos zene-
díjak összegénél. 

4. A vidéki internátusokba való felvételnél előnyben 
részesülnek azok a növendékek, akiknek szülői oly 
helyen laknak, ahol középiskola nincsen. 

Az internátusba való felvétel egy tanévre szól. Az 
évközben való kilépés csak a szülőknek vagy a növen-
dék gyámjának írásbeli bejelentésével történik. Kilépés 
vagy a/ igazgatóság határozata folytán az internátus-
ból való kizárás esetében a növendék után az ellátási 
díjat a kilépést, kizárást követő egy havi időtartamra 
szólóan még meg kell fizetni. A befizetett ellátási díj 
összegéből visszatérítésnek helye nincs. 

5. A felvételt kérő folyamodás határideje 1934. évi 
június hó 29-ike. 

6. Az internátusba felvett növendékek az internátusi 
„házirend"-ben előírt ruházati és egyéb felszerelési 
tárgyakat kötelesek magukkal hozni. Erre, valamint 
egyéb kérdésekre vonatkozóan kizárólag az internátus 
igazgatósága ad bővebb felvilágosítást. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Kornis Gyula: Nemzeti kultúra és világkultúra. — A kul-
tusztárca költségvetése. — Szabó Eszter: A hazudozó gyer-
mek. — Mosdóssy Imre: Az életre való nevelés. — Az is-
kolánkívüli népművelés. Barnabás István: Előadóképző-
tanfolyam a zalaegerszegi tanítókepzőintézetben. — Gya-
korlati pedagógia. Papp Mária Eresébet: Meseóra az I. 
osztályban. — Hazai és külföldi tanügyi lapokból. Az első 
beszéd, írás és olvasás. — Tudomány, irodalom, művészet. 
— Külföldi szemle. — Pedagógiai szeminárium. — Egye-
sületi élet. — Hírek. — Hivatalos rész. — Pályázatok. 

A szerkesztésért felelős: DEOZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LöRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda Bpest, Múzeum-körút 6 
A kiadásért felelős: CZAKÓ ELEMÉR. 
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P A L Y A Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétkiildhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

HORPACS római katholikus egyházközsége a halálo-
zás folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. Csak kath. kántorképesítéssel bíró egyének pályáz-
hatnak. Határidő 1934 július 3. Választás július 5-én, dél-
előtt 10 órakor, énekpróbával. Utiköltségmegtérítés nin-
csen. Államsegély. Plébánia, Borsosberény, Nógrád m. 
(184) 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY községi iskolaszéke egy állandó 
menedékház vezetőnői állására pályázatot hirdet. Javada-
lom: a 64.800/1933. V. K. M. számú rendeletben megálla-
pított fizetés és természetbeni lakás. Okmányokkal fel-
szerelt pályázati kérvények 1934. évi június hó 21-én déli 
12 óráig a hajdúböszörményi Iskolaszékhez címezve, a vá-
rosi iktató hivatalba adandók be. Megválasztott állását 
1934 július hó 1-én köteles elfoglalni. (187) 

LÉBÉNY evangélikus egyházközsége szeptember elsején 
megüresedő kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Helyi 
javadalom 48 értékegység. Amennyiben a helybeli osztály-
tanító pályázik, pályázat az esetleg ennek folytán meg-
üresedő osztálytanítói állásra is érvényes. Pályázati határ-
idő megjelenéstől három hét. Ha pályázó csak kántortaní-
tói állásra pályázik, kérvényben megemlítendő. Lelkészi hi-
vatal. (190) 

MECSEKALJA nagyközség iskolaszéke az elha'álozás 
folytán megüresedett II. sorszámú, ú. n. patacsi községi 
tanítói állásra, június 21-i határidővel, pályázatot hirdet. 
Helyi javadalom természetbeni lakás és a község pénztárá-
ból a mindenkori kezdő fizetés 80%-a havi előleges részle-
tekben. A többi államsegély. Kérvények a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter úr 69.870/1933. számú rendeletében 
előírt okmányokkal az iskolaszéki elnök címére küldendők. 
Hiányosan felszerelt vagy későn érkezett kérvényeket nem 
veszünk figyelembe. Amennyiben az oklevél, erkölcsi bizo-
nyítvány és állampolgársági (illetőségi) bizonyítvány a ké-
rés mellől hiányzik, a pályázó egyéb hiányok nélkül is ki-
fog a pályázatból záratni. A pályázók kominun alatti maga-
tartásukat és azt, hogy nem állanak állásvesztést kimondó 
bírói vagy fegyelmi ítélet hatálya alatt, az illetékes kir. 
tanfelügyelő bizonyítványával tartoznak igazolni. A meg-
választott a leventeoktatást vezetni, a kath. kántorságban 
segédkezni és a népművelési munkában tevékenyen részt-
venni köteles. A kántori segédkezés az egyházi hatóság 
hozzájárulásától függ A zenében és a gyümölcsészetben 
való jártasság kívánatos. Pályázhatnak róm. kath vallású 
és Tíántori oklevéllel bíró férfitanerők. Költözködési költsé-
geket az iskolaszék nem térít meg. Az állást szeptemher 
1-én kell elfoglalni. Iskolaszék. (178) 

A PESTSZENTLŐRINCI karmelita nővérek Pzent 
József és Szent Lőrinc Otthona felvesz 2—8 éves fiú-
gyermekeket. Havi tartásdíj 30 pengő. Bővebb felvilágo-
sítást az intézet főnöknője ad: Pestszentlőrinc, Gyöngy -
virág-u, 41. (171) 

Elegáns, könnyű, tiszta 
gyapjú tropical és freskó 

öltöny 
kabát, és nadrág 

világos szürke és drap 
szinekben 

58 p e n g ő s 

Olvasóink Heveimébe ajánl juk az 

O P E R A Z O N G O R A T E R M E T , 
hol tanítók FLÖLEG N É L K Ü L a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrendű Z O N G O R Á K A T , P I A N I N Ó K A T . 

B u d a p e s t VIX, K l a u z á l . u t c a 3 5 . sz . 

p e n g ő s 

akciósárban 
6 havi fizetés kedvez; 

ményével is. 

REFORM 
RUHÁZATI RT 
VI, Vilmos császársút 5. 
Tel.: 13=0=96, 13=2=96. 

BECSKE (Nógrád megye) római katholikus egyház-
községe, halálozás miatt megüresedett okleveles kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom 48 értékegy-
ség, többi államsegély; lakás természetben. Kötelessége 
kántoriakon kívül az elemi iskola III—IV. vegyes osztályá-
nak tanítása, ismétlőiskolások oktatása, gyermekek és fel-
nőttek egyházi énekre tanítása. Szívgárda és énekkar veze-
tése. Katonai kötelezettségüknek eleget tet t , kimondottan 
„kántori oklevél"-lel bíró tanítók pályázhatnak, akik ta-
nítói képesítésüket már régebben megszerezték, tanítói ok-
levelük legalább jórendü, alkalmaztatásukat súlyos családi, 
szociális és egyéb méltányos körülményeik, rászorultságuk, 
kifogá-stalan erkölcsi és társadalmi magatartásuk indokol-
ják. Szükséges okmányokkal ellátott kérvények június hó 
24-ig Géczv Géza esperes-plébánoshoz küldendők Becskére. 
Választás július 4-én 11 órakor, melyet 10 órakor próba-
éneklés előz meg. Mindennemű korteskedés akár közvetve, 
akár közvetlenül, kizáró ok. Minden kántortanítói adót ja-
vadalmas fizet. Semmiféle költség nem téríttetik meg. 
Állás szeptember 1-én elfoglalandó. Elmúlt iskolai évben 
gimnáziumi érettségivel bíró, követelményeknek megfelelő 
kántortanító működött, mint helyettes. (180) 

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI m. kir. mezőgazdasági 
szakiskola folyó évi október hó 1-én kezdődő kétéves tan-
folyamára pályázatot hirdet. Az iskola célja gazdák és 
bérlők fiainak, valamint uradalmak részére altiszteket 
nevelni. Ezenkívül az iskola sikeres elvégzése kis tej-
iparosi üzemek vezetésére is képesít. Egy évre fizetendő 
összes díjak 260 pengő, melyért az iskola tanulóotthoná-
ban teljes ellátást is kap. Az összeg több részletben is 
fizethető. Sokgyermekes családból származók és szegény-
sorsú szülők gyermekei részére igen kedvezményes és in-
gyenes helyek is vannak. Felvehetők 17. életévüket betöl-
tött, legalább négy elemi osztályt végzett ifjak. Személyes 
vagy írásbeli megkeresésre bárkinek szívesen nyújt felvilá-
gosítást az igazgatóság. (159) 



172 
NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 67. eVFI. 

H I R D E T É S E K 
H i r d e t é s e k é r t a s ze rkesz tő ség n e m vál la l f e l e l ő s s é g e t . 

FELKÉREM volt osztálytársaimat, akikkel az ungvári 
kir. gör. kath. kántortanítóképzőben 1909. évben képesí-
tőztem, huszonötéves találkozónk előkészítése céljából, cí-
müket szíveskedjenek velem közölni. Horváth Béla tanító, 
Alsómocsolád, Baranya vármegye. (179) 

PESTKÖRNYÉKI vagy nagyvárosi kartárssal, nytig-
díjazandóval is, cserélnék, többtanerÖ6től. Olcsó nagy-
tárosból. Pestkörnyékinek költségeit megtéríteném! ..Bel-
területinek" a kiadóhivatalba. (183) 

CSERÉLNÉK Kispestre, esetleg Budapest tőszomszéd-
ságába 2. lakbérosztályú megyeszékhelyről. Csia Imréné, 
Dunaharaszti. (186) 

CSERÉLEK a Dunántúlra vagy hegyvidéki kisebb vá-
rosba az Alföldről, egyetemi városhoz tartozó közeli ta-
nyáról. Kitűnő vonatközlekedés. Egyetemi, középiskolai 
tanulmányok végzésére jó lehetőség. Válaszokat „Állami 
államival" jeligére. (188) 

POLGÁRI iskolai német-francia tanárnő nagyobb gyer-
mekekhez vagy társalkodónőnek menne nyáron vidékre, ős-
protestáns családhoz, fizetés nélkül. „Szepesség" jeligére a 
kiadóba. (189) 

CSERÉLNÉK háromtanerős katholikus iskolától, bő 
mellékestől, hegyes vidékről községi vagy állami tanítóval. 
Felvilágosítást dr. Lengyel, Rákospalota, Pótlékdülő, ad. 
(191) 

LEÁNYGIMNÁZIUM. Internátus. Az Esztergom-Vízi-
városi Irgalmas Nővérek Érseki Boldog Margit leánygim-
náziuma az 1934—35. évben megnyitja V. osztályát is. Az 
I—V. osztályra már most elfogad jelentkezőket. (A leány-
líceumból különbözeti vizsga nélkül, a polgáriból különbö-
zeti vizsga útján jöhetnek a tanulók a leánygimnáziumba.) 
Az iskola internátussal kapcsolatos. Az érdeklődőknek 
készséggel küld tájékoztatót az elöljáróság. (177) 

A MISKOLCI református leánygimnázium internátu-
sába a felvételi jelentkezések június 1-én kezdődnek. Te-
kintettel a kevés férőhelyre, ajánlatos augusztus l-ig be-
iratkozni, mivel szeptemberben csak kivételes esetben vesz 
fel az igazgatóság új növendékeket. A nagyszerű kényel-
méről, szigorú felügyeletéről, egészséges és kiváló ellátásá-
ról híres intézetben a havi ellátási díj a következő: a 
tiszáninneni ref. lelkészek és tanítók leányai számára 
60 P, köztisztviselők gyermekei részére 70 P, más foglal-
kozású szülők gyermekei részére pedig 80 P. Ebben a díj-
ban benne van a bőséges napi ötszöri étkezés, hetenként) 
fürdés, mosás, korrepetálás, német társalgás, valamint a 
különböző sportok (tennisz, korcsolya, reggeli torna) 
díjai is. Bővebb felvilágosítással (prospektus) válaszbé-
lyeg küldése ellenében szívesen szolgál az igazgatóság, 
(181) 

Gerstenengst József 
orgonaépítő 

Budapest VI, Aradi-u. 66. 
Telefonhívó: 1 6 - 8 - 4 0 . 

Ú j o r g o n á k készítését, valamint átépí* 
tést, hangolást, homlokzatsípok készí-
tését szakszerű és művészi kivitelben 
vállalja a legjutányosabb árak mellett. 

KÖNYVNAP 
J Ü N I U S H Ó 4., 5. ÉS 6*ÁN 

Kérjük a tanítói kart, hogy látogassa meg a » M A G Y A R KÖNYV« 
BARÁTOK« könyvessátorát. Könyvnapi külön kiadványaink: 
DALLOS H A N N A » M I A T Y Á N K « című albuma tíz gyö* 
nyörű fametszettel, ára 2.— P 
M Ó R A F E R E N C legkedvesebb könyve a » G E O R G I K O N « 
könyvnapi ára 1.20 P 
Minden más könyvnapi könyv, a legjobb magyar írók munkái, 
fillérekért állnak kedves vevőink rendelkezésére. 

OKVETLENÜL JÖJJÖN EL! 
(Vagy pedig levelezőlapon rendelje meg s mi bérmentve küldjük el.) 

Itt adunk bő részletes ismertetést a M A G Y A R S Á G NÉPRAJZÁ* 
RÓL is. A sátorban nagyon előnyös, rendkívüli feltételek mellett 
rendelhető meg ez az utóbbi évek legnagyobb jelentőségű kiadványa. 

K. M. E G Y E T E M I N Y O M D A B U D A P E S T V I I I , M Ú Z E U M . K Ö R Ú T 6 
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„MESÉK ÉS JÁTÉKOK." 3—10 éves gyermekek szá-
mára írta: Weber Mária. Kapható a szerzőnél, Kis-
pest 2., Werbőczy-u. 5. Ára 4 pengő és a postakölt-
ség. (166) 

CSEHÉLNÉK református iskolától református, községi 
vagy állami férfi tanerővel. Ha kell, 1000-ig pótolok. Erdős 
vidék. Cím: G. Zs. Budapest, IX, Telepi-u. 13. sz., 
11. ajtó. (182) 

KITŰNŐ tőkebefektetés. 1. Közvetlen vasútállomás-
nál, gimnáziumtól öt percnyire, ötezernyolcszáz négyszögöl 
príma szántóföld; 2. harmincnyolc családos méhészet teljes 
felszereléssel; 3. harmónium eladó: Jászapáti, Ceávojszky 
tanítónál. (185) 

CSEHÉLNÉK református vagy római katholikus val-
lású állami tanítóval ( nővel), 24 tanítós állami iskolá-
tól kisebb állami iskolához is bárhova, ahol vasútállomás 
van. Villanyvilágítás, járda; posta, vasútállomás, orvos 
stb. helyben. Református vallású előnyben. „Tavasz" jel-
igére. (123) 

AZ ÉNEKTANÍTÁSNÁL hasznos segédeszköznek bi-
zonyult Kovács Dezső Népiskolai Dalgyűjteménye. Tar-
talma 86 maradandó becsű népdal harmónium kísérettel. 
Leszállított áron, 3 pengő 50 fillérért kapható — a pénz 
előzetes beküldése esetén — Fischer Lajos könyvkeres-
kedőnél, Sárospatakon. (52) 

D Ö R E N H E N R I K ÉS T Á R S A 
iskolabútor-gyára. BpestVI, Dévényi-út 20 .22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasillványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Telefon: 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve. 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest I I , Török-utca 8. (A budai Margit-híd-
főtől a második utca jobbra.) 

TANYÁRÓL bárhova cserélne tanyára is „Községi ta-
nító." (192) 

A .,MIASSZONYUNKÉRÓL NEVEZETT ISKOLA-
NőVÉHEK kalocsai leánynevelőintézete az 1934/35. isko-
lai évre bennlakásra felvesz: elemi és polgári iskolát, 
óvónőképzőt végző növendékeket mérsékelt ellátási díjért. 
Az érdeklődőknek részletes tájékoztatót küld az intézet 
igazgatósága. (193) 

ANYAROZSOT és kőrisbogarat szárított állapotban 
legmagasabb napi árban vesz Tisza-gyógyszertár, Debre-
cen, Magoss György-tér 9. (174) 

KESZTHELY, Ranolder-intézet. Ideális helyen, a Ba-
laton partján épült egyetlen leányinternátus. Felvesz 
elemi, polgári iskolai és varrótanfolyamra járó növendé-
keket. Állandó felügyelet. Bőséges, elégséges tápláló el-
látás. Havi tápdíj 45 pengő. Iskolai díjak a prospektus-
ban, amelyet szívesen megküld az intézet főnöknője. (163) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII , Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak, Mendölnél. 

B A R A K O V I T S J Á N O S 
műorgonaöpltő 
Rákospalota, Pázmány-út 72. 

Ú J O R G O N Á T 
átépí tés t , homlokzat i s ípokat , 
mindennemű javítást a leg-
m é r s é k e i t e b b érőn vállal. 

R Ö V I D E S E N M E G J E L E N I K 

A M A G Y A R S Á G N É P R A J Z A I I . kötete. 
Minden tekintetben méltó folytatása a nagy érdeklődést keltett I. kötetnek. 

• A Z E L S Ő K Ö T E T • a táplálkozás, a település és a vele kapcsolatos építkezés, a bútorzat, a házi 
mesterkedések (házimunka, háziipar, kézművesség) és a ruházkodás (magyar népviseletek is) ősi világát 
tárja elénk a magyarság ősi műveltségének alapos ismertetésével, 
• A MÁSODIK KÖTET • az ősfoglalkozások, a népi díszítőművészet, a nép életének ünnepélyes megs 
nyilvánulásainál használt és használatos tárgyi kellékeknek, valamint a magyar népzene hangszereinek 
érdekes ismertetését nyújtja. 

Hisszük, hogy mindazok, akik sokat szenvedett népünk sorsát, múltját és jele-
nét, nemzeti önmegismerésünk nagy és nemzetnevelő fontosságát szívükön 
viselik, éppoly érdeklődéssel várják A MAGYARSÁG NÉPRAJZA második 
kötetét, mint amilyen szeretettel fogadták és forgatják az első kötetet. 

N E M T E L J E S a leggazdagabb könyvtár sem a 
M A G Y A R S Á G N É P R A J Z A N É L K Ü L . 

Különösen fontos ez a könyv a pedagógus= 
nak, mert nem taníthatja, nem nevelheti a 
népet az, aki nem ismeri. 
H I Á N Y O S a legalaposabb műveltség is a magyarság 
néprajzának 'smerete nélkül. 
A 1 kötetes mű ízléses félbőrkötésben kerül forgalomba. 

Á R A 8 0 ' - P E N G Ő 
Megrendelhető havi 4'— pengős részletfizetésre is. 

ucafirészeUMta.mtrMn,. K I R Á L Y I M A G Y A R E G Y E T E M I N Y O M D A 
BUDAPEST, VIII. KERÜLET, MÚZEUM=KÖRÚT 6. SZÁM. (GÓLYAVÁR.) 
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O R G O N A - H A R M Ó N I U M O K 
Évtizedek óta 
közismert legjobb 

Ház-, d a l á r d á k . , i sko lák - és különösen t e m p l o m o k n a k . 
Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmóniumsraktár 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margitshídfőtől a második utca jobbra. 

Fizetéskedvezmény. Sürgönyeim : „Harmonhörl". Telefonszám: 51-6-52 

Angster József és Fia 
orgonás és harmóniumgyár rt. Pécs 
Orgonák, harmóniumok. 
Javítások, átépítések. 
Új homlokzatsípok. 
Viilamosfujtató=berendezések 
A szegedi nagy orgona készítői. 
Méltányos árak l Fizetési kedvezmények l 

L O P O I G Y U L A Budapestm' Bécsisút 85. sz. 
Iskolapadok.Tornaszerek. 
Játszótéri berendezések, 
tenniszütők és hajlított 
sportcikkek 
T e l e f o n : 62-5-05. 

HEGEDŰ, VIOLA, C S E L L Ó 
vagyjbármely importhangszert, hangversenyhúrokat 

a legjobbat hozzuk forgalomba. Művész* 
hegedű=épités, c s e r e , v é t e l , művészi 
javítások. Tanár urak bevásárlóhelye. 

Rákóczistárogató. 
C s e r k é s z z e n e k a r o k f e l s z e r e l é s e j u t á n y o s á n 

g y á r i á r o n ! 
Ismertetót bármely hangszerről dí j talanul küld az 

ELSŐ MAGYAR HANGSZERGYÁR 

STOWASSER Budín) 

Az egyedüli hangszergyár az országban. 
Több ilyen gyár nincs! 

Kovácsevics fürdőruhát, 
f i i rdőköpenyt , pizsamát. 

JCováueyicó MMkttké, 
B U D A P E S T IV, P E T Ő F I S Á N D O R - U T C A 3 . 
A Tantestület Tagjai részére 6 havi folyószámlahitel v. 5°/o engedmény. 

M A R X ÉS M É R E I B U D A P E S T 

T A N S Z E R G Y Á R A BulcsúsU. 7. 
Telefonszámok : 93-3-86 és 93-3-88 O M n ^ B M 

Gyártanak: fizikai, kémiai, természet» 
rajzi, mértani és földrajzi eszközöket. 
— Vetítőgépeket, mértékgyüjteményes 
ket, számológépeket. 
Szemléltetőképek nagy választékban. 
Új népiskolai kimerítő árjegyzékünk 
ket kívánatra díjtalanul küldjük. 

Megjelent kiadásunkban Renner : Fizikai gyakorla, 
tok című műve, 180 oldal terjedelemben. Bolti ára 
4.40 P. Nélkülözhetetlen minden fizikával fog* 
lalkozó tanítónak I 

R I G L E R J Ó Z S E F E D E 
PAPIRNEMU RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

BUDAPEST 
G Y Á R T E L E P É S K Ö Z P O N T 

VI, RÓZSA-UTCA 55. SZ. 
Rajzfüzetek, rajztömbök, állótömbök a 
legjobb ki vitelben, vázlatkönyvek különs 
féle kivitelben készülnek. Magyar gyárts 
mányúrajztáblák, háromszögekésvonals 
zók, továbbá rajzeszközök és mindens 
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
LUKÁCS BÚTOR ÁRUHÁZ 

Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek 
Budapest VII, Dohány utca 30. Telefon : 4 1 - 9 - 0 4 . 

20.731. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeum*körút 6. (F.: Czakó Elemér.) 
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írta: P A T A K Y M Á R I A . 
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Néptanítók Lapja 
N É P M Ű V E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó 

C Z E R K E S Z T Ő S É G : B u d a p e s t , V. , Hold-utca i6 . (Magyar 
^ k i r á l y i vallás- és közoktatásügyi minisztér ium.) Telefon: 26-8-18. 

T £ " I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest , 
VII I . ker. , Múzeum-körú t 6. szám. Gólyavár. Te le fon : 40-1-45. 

X T & Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

U L Ő F I Z E T É S egész évre 9-60 P, negyedévre 2*40 P . Egyes szám 
ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

820—4—106/1930. VII I . d . sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési díj az 
állami-, községi-, társulati-, m a g á n - és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37,473. s zámú csekkszámlájára. 

" L J I R D E T É S hivatalos pályázat 
10 fill., magánhirdetés 14 fillér 

szavanként. Üzleti h i rde tés : 1 oldal 
160 P . Va oldal 85 P , V4 oldal 50 P, 
1 / 8 oldal 30 P. A hirdetési díjak a 

1 kiadóhivatal címére előre fizetendők. 

M ielőtt a gyermekek esztétikai nevelésének 
kérdését tüzetesebben megvizsgálnék, szükséges 
tudnnnk, milyen helyet foglal el a szépség, az 
esztétikai elem a felnőttek életében, mert ez 
nagyban befolyásolja állásfoglalásunkat a jövő 
nemzedék esztétikai nevelésében is. Az élet 
kérdéseivel szemben való magatartásunk ki-
sugárzik belőlünk, innen a környező társada-
lom önkéntelen nevelő hatása s innen a szű-
kebb környezet, a család döntő befolyása a 
gyermek egész nevelésére, így az esztétikumra, 
a szépre való nevelésre is. Ha azonban a gyer-
mekek esztétikai nevelését a családon belül 
vizsgáljuk, tovább is megyünk s. nem elégszünk 
meg a család önkéntelen esztétikai befolyásá-
val, nevelésével, de arra törekszünk, hogy ezt 
a szépségre való nevelést tudatos, jól átgondolt 
eszközök megjelölésével is elősegítsük. 

Miben is áll hát a szépség? Hol és miben 
nyilatkozik meg életünkben? Ha a szépség fo-
galmára gondolunk, visszaemlékezünk az isko-
lában tanult Kant-féle meghatározásra; szép 
az, ami érdek nélkül tetszik. Schiller ezt a gon-
dolatot még tovább viszi annak a kijelentésé-
vel, hogy a tiszta szépség a művészet; játék, 
érzelmi és értelmi fölöslegünk játéka. Az an-
golok és franciák — Spencer és Renouvier — 
szintén csak ezt a játékelméletet fejlesztik to-
vább. míg Guyau és a modernebb esztétikusok 
kiterjesztik a szép birodalmát a természetes 
határokon túl a hasznosra is. Sőt Guyau 
Nietzschével együtt azt áll í t ja, hogy a szép 
megnyilatkozásai nagyon emberi gyökerekbe is 
nytílnak; szerintük ínég ti tapintás, szaglás, íz-
lelés érzékletei is esztétikai érzetekké finomul-
hatnak. Ma már tényleg kimondhatjuk az ő 
elmefuttatásaik alapján, hogy a szépség gyö-
nyörét megtalálhatjuk a cselekvésben, a hasz-
nosban, sőt az értelem közreműködése is csak 
ú j színeket kavar a szépség palettájára. Ezen 
az elvi alapon állhatunk mi is, ha bárminemű 
esztétikai nevelésbe kezdünk, de ne feledjük el, 
hogy a szépségnek meg van mégis a maga sa-
játos külön területe, ahonnan elindulva dolgoz-

hatunk legtermészetesebben. Mit használ ne-
künk, ha mindent meg tudunk mondani egy 
Petőfi-versről, ami körülötte értelmi járulék; 
mennyiben forradalmi például Petőfinek ez a 
verse, mikor írta, kik utánozták őt ebben a 
hangban és így tovább, ha nem érzünk halla-
tára semmi különöset, torkunkat nem szorítja 
össze s hátunkon nem borsódzik végig a szép-
ség fenségének különös, szinte fizikai érzése, 
az esztétikai gyönyör1? 

Főelvkónt kimondhatjuk tehát, hogy az esz-
tétikai nevelésnek már a gyermekkorban is in-
kább aktív jellemvonást adjunk, énekeltessük 
a gyermeket, hogy maga jöjjön rá a dal, a zene 
szépségeire, rajzoltassuk és engedjük, hogy for-
máljon különböző alakokat. Vegyük körül a 
szép természetes jelenségeivel környezetében is, 
hogy megszokja őket és vérébe menjen át a 
szép színek, formák, hangok, cselekvések szere-
tete, még mielőtt az iskolázás szükséges értelmi 
munkája ezen a területen is megkezdődnék. 

Az elmondottakból következik, hogy az eszté-
tikai nevelésnek már a legkisebb gyermekkor-
ban két főcélja van: megtanítani a kezdő em-
bert az élet esztétikussá tételére és ránevelni 
a művészetek gyakorlására vagy megértésére. 
Hogyan történjék ez1? Aki úgy született, hogy 
.a szépet önkéntelen is szereti, az a szépet egész 
életében érvényre fogja juttatni. Az ilyen ter-
mészetű gyermekeket támogatni kell belső ösz-
tönük fejlődésében és természetesen tudatosí-
tani is esztétikai érzeteiket. A normális eszté-
tikai érzékkel született gyermeknél viszont 
elsősorban erősíteni kell a benne gyengébben 
csírázó esztétikai adottságokat. Különbséget 
kell tennünk ugyanis a Szép szolgálatára szüle-
tett művészi hajlamú gyermek és normális 
szépérzékű gyermek között. Az előbbi ugyanis 
vagy művész lesz, vagy pedig életét fog ja első-
sorban a szépség törvényei szerint berendezni. 
Az ő cselekvésének rúgóit nem mindig a jó és 
az igaz fogják irányítani. Talán a szociális 
igazság, ta lán embertársa megsértésével fog 
hódolni élete eszményének, a Szépnek és sokat 

EMI yiíiíR 
FOLVÓ -"rOK 
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vi ta tot t kérdés, hogy a szépség bármilyen ki-
váló szolgálata mentesít-e az erkölcsi felelősség 
alól? Elég, ha a r r a a sok szenvedélyes v i t á r a 
gondolunk, amik egyes nagy költők, művészek 
antiszociális élete, tet tei körül fe lbur jánzanak. 
Annyi t leszögezhetünk, hogy számunkra a fele-
barát i szeretet pa rancsa mindig parancs ma-
rad, azonkívül is a harmonikus, minden i r ányú 
nevelés alapján állva, azt k íván juk , hogy a jö-
vendő ember a szépnek, a jónak, az igaznak is 
szolgáljon. Különben is bármi lyen ember-
társunk élete, bizonyos magasabb szempontból 
csak akkor kelti fel a „szép élet" érzetét, ha 
igazi esztétikum v a n benne, vagyis belső szép-
ségű tar ta lma is van. Milyen tulajdonságok 
adják meg leginkább az életnek ezt a szépsé-
gét a feltétlenül megkívánható erkölcsiségen 
kívül? Bizonyos esztétikai színezetű haj lamok, 
melyek — ha első pi l lanatra hétköznapiak is — 
mégis a szépség kedves szolgálóleányai; a rend-
szeretet időben és té lben (pontosság) csinos-
ság, arányosság szeretete, külső és belső tiszta-
ság kedvelése. A rendszeretetet belső értelem-
ben is vesszük, h a a gyermeket arra is rá -
szoktat juk, hogy cselekedeteit kezdje meg-
bírálni, vagyis elválasztani a jó cselekedetet a 
rossztól s ebben bizonyos rendre szoktatni és 
mihelyt értelmi e re je odáig fejlődött , vele időn-
kint lelkiismeretvizsgálatot t a r ta tn i . (Itt úgy 
tetszik, mintha az erkölcsi elem illetéktelenül 
tolakodott volna bele a szépség birodalmába, 
pedig sa já t tapasztalásunkból tudha t juk , hogy 
egy olyan nap után , melyben tisztán és a ma-
gunk erkölcsi szépségében magaslanak ki jó-
cselekedeteink, milyen felemelő érzésünk van . 
Egy nap fáradozásai t , nemes következményeit, 
mint szép emberi műveket l á t j u k át egyszerre 
ilyenkor.) A gyermek lelki szépségének eme-
lésével a belső t isz taság ú t j á t is egyengetjük 
s már csak a közelebbi esztétikai cél, a külső 
t isztaságra való nevelés marad hátra. Nem 
hangsúlyozhat juk eléggé azt az elvet, hogy a 
felnőttek példája mennyire befolyásolja ön-
tudat alatt is a gyermeket és nagyon valószínű, 
hogy egy tiszta, takaros, csínnal elrendezett 
környezetből t isztaságot, csínt szerető gyerme-
kek kerülnek ki. A lánygyermeket például kü-
lön taní tsuk kis já tékaik kezelése által (baba-
szoba ki takar í tása , csinosítása, babák öltözte-
tése stb.) később úgy, hogy segít velünk a ház-
tar tásban, azokra a készségekre, melyekkel 
minden háztar tás tiszta, takaros és csinos ké-
pet ölt. Ha t á r sa san játszanak, egy kicsit i r á -
nyítsuk, segítsük például a babavendéglátás 
sokszor meglehetős za j t és rendetlenséget okozó 
lefolyását úgy, hogy a kislány ebből már jövő 
felnőtt életére hasonló körülményekre is ér té-
kes tapasztala tokat szerezzen. Csinos asztal-
nemű, tisztaság, udvar ias érdeklődések, v i r á g 
az asztalon, za j t a l anság a felszolgálásban, mind 
hasznos tapaszta la tok a jövendő háziasszony 
fontos feladataira , a vendéglátásra és az ízle-
tes fel tálalásra nézve. Ugyan így lehet a gyer-
meklánynál az öltözködési szépérzéket is f e j -
leszteni a babák öltöztetése á l ta l ; többek kö-
zött megmagyarázni , hogy a különböző színű 

babarongyokat miért nem lehet összevarrni 
anélkül, hogy az egész „szép" harmóniá já t meg 
ne zavarnók. Ilyen példákkal a színérzékük is 
fejlődhetik. Nagyobbacska lányoknál a kézi-
munkák szeretete és gyakor lása hozhat sok 
esztétikai elemet és megbeszélésre való a lkal-
mat, a kézimunkák felhasználási módja ped ig 
az otthon csinosságát fokozza. Külön fe lada t a 
gyermek arányossági érzékének nevelése, nem-
csak a t á r g y a k térbeli elrendezésére nézve, ha-
nem átvet t értelemben is. Bizonyos a lapve tő 
nevelést adha tunk már a kisgyermekeknek is 
ebben a tekintetben, terepszemlét t a r t a t u n k 
velük az ő kis életükben előforduló dolgok fö-
lött; mik az elsőrendű és m i k a másodrendű és 
végül elhanyagolható dolgok, kötelességek. A 
babát ú j r u h á b a öltöztetni másodrendű, de az 
édesanyának vagy édesapának pohár vizet 
hozni, ha kér ik a gyermektől , elsőrendű fel-
adat. A j á ték it t is k i tűnő előkészítő iskola az 
élet fe lada ta i ra nézve; h a babavendégség van, 
nem elég, h a csak szép r u h á k b a öltöztetjük a 
babákat, megfelelő ennivalókról is kell gon-
doskodni, vagy megfordí tva , nem szabad túl-
ságos sokféle édességet összekéregetni a n y u k á -
tól, mert ezzel e l ronthat ják a vendégek a gyom-
rukat és a pazarlás, amel le t t , hogy okta lan , 
nem is szép. Kis dolgok ezek, de a későbbi élet-
ben csak az arányok fognak változni, a tanul-
ság ugyanaz marad, a benyomások, tanulságok 
viszont mélyebben bevésődnek a szűztalajba, a 
gyermeki lélekbe. A jó modor külső jellem-
zőire is k isgyermekkorban lehet legjobban a 
gyermekeket tanítani, f i ú k a t és leányokat egy-
aránt, szép járásra , t a r t á s ra , helyes hanghor -
dozásra, ha lk beszédre, ügyes mozgásokra. B á r 
ezekben a kérdésekben a szülőt már sok csalá-
don kívüli intézmény is segíti , mégis a család 
példája és nevelése az elsőrendű. Bizony, az 
igazi jó szülő maga is nevelődik, csak azért, 
hogy a gyermekének jó példát mutasson és 
igyekszik s a j á t modortalanságait , unesztét ikus 
tu la jdonságai t levetkőzni. A szülői h i v a t á s 
maga is egy nevelői i skola — szülők számára . 

A másik feladatkör a gyermekek esztétikai 
nevelésében a művészetek gyakorlására vagy 
megértésére való nevelés. A művészet elemel 
a gyermek életében j á t ék formájában is meg-
vannak. A gyermek a j á t ékban tényleg olyan 
művész, aki egy személyben alkot és élvez. 
A különböző kis á l la t f igurák , babák, emberkék, 
vasutak, mozdonyok a gye rmek szuverén biro-
dalmába tartoznak. Nagyobb szabadsággal bá-
nik velük, mint a k i r á ly alattvalóival, az ő 
akara tá ra meghalnak, fel támadnak, betegek 
lesznek a babavilág kis élettelen honpolgárai . 
Például a kisgyermek vasú t i szerencsétlensé-
get rendezhet, melynek a mozdonyok, sőt a 
személyzet is áldozatául esik és más hasonló 
szenzációs történéseket. Mi felnőttek ezer aka-
dály és lelki drótsövény között vergődünk, a 
gyermek őfenségének pedig- fantáziája v i lágá-
ban minden lehetséges. 

A gyermek az ő já tékbirodalmába tévedt dol-
gokat nagy fantáziával d r á m a i szerepekkel ru -
házza fel, történeteket gondol ki s ebben a 
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tekintetben éppen úgy dolgozik, mint a művész, 
azzal a különbséggel, hogy akár aktív, akár 
passzív já tékban úgy élvezi is a játékot, amint 
azt a legrajongóbb művész vagy művészetbarát 
sem teszi. Régi igazság az, hogy a játékok ké-
szítik elő a gyermeket jövendő felnőtt életére, 
azonfelül f an táz iá ja fejlesztésével a művészi 
érzékét külön is nevelik. Ebből két dolog kö-
vetkezik, egyrészt nagy gondot keli fordíta-
nunk gyermekeink já tékának megválasztására, 
másrészt a játékok gyakor la tában mutatkozó 
haj lamokat , fantáziát , kifejező formaérzéket a 
gyermek jövendő esztétikai életére nézve kell 

f an táz iá ja szabadon csapong, formál). Tisztán 
formaképző és színérzékfejlesztő a rajzolás, 
képekkel való foglalkozás. Legegyszerűbb for-
mája a lehúzókép legalább is az alkotás ön-
tudatá t a d j a a gyermeki léleknek. Egyál ta lá-
ban számtalan változata van a formaérzék fej-
lesztésének a minták kifestésén, sziluettrajzo-
láson kezdve a legkitűnőbb módig, a természet 
és emlékezet ú t j án való rajzolásig. A külön-
böző szlöjdmunkáknak, agyagból való formá-
lásoknak már egész i rodalma van, óvoda, is-
kola egyál talán foglalkozik velők. Általában a 
családnak a m u n k á j a e téren inkább csak ki-

Az anyák kertje. Szervezte a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. 

hasznosítanunk. Rendkívül i tehetség esetén a 
gyermek művészi érzékét segí t jük ezzel teljes 
kibontakozáshoz, ha pedig ez az érzék megáll 
a művészi élvezet és megértés állomásán és 
eredeti t létrehozni nem képes, akkor nevel jük 
a gyermeket érző és áhítatos művészetbarát tá, 
jó indulatú dilettánssá. Egy dilettánsokból álló 
közönség, amelynek kellő ítélete és önkri t ikája 
van, éltető levegője minden művészeti virág-
zásnak. 

Elsőbben tehát olyan já tékokat szerezzünk 
be gyermekeinknek, vagy olyan játékokra ta-
ní tsuk őket, amelyek a gyermek fantáziáját , 
kifejezési készségét formál ják . Elsőrendűek eb-
ből a szempontból a különböző építőkockák, 
különféle stílusú épületek mintáival . (Stílus-
tudatosí tásra jó alkalom!) Fantáziafej lesztés és 
az alkotás örömének előidézése céljából jók még 
a homoképítő játékok és régi igazság, hogy a 
gyermek sokszor legjobban ragaszkodik pél-
dául egy fadarabhoz, vagy régi dobozokba 
összegyűjtött vadgesztenyékhez, melyekhez fan-
táziá jában egész történetet sző (például a vad-
gesztenyék katonák és megtámadják „véres" 
harcban a rá jukzúdí to t t ellenséges dominókat 
és ki ne tudná ehhez hasonló és bajosabbnál 
bájosabb történeteket, amelyekben a gyermek 

egészítője lehet az iskola ezirányú tevékeny-
ségének, mégis az első benyomások hal lhata t -
lan mélysége különösen a kicsi gyermekkorban 
a családnak a d j a a vezető szerepet. 

Ki ne emlékeznék a gyermekkori családi kör-
ben nagy unszolásokra „véghezvitt" szavala-
tokra, kis „színház"-rendezésekre, ahol a házi-
asszony mély bánatára az összes mozgósítható 
„világot jelentő" székek (trónszékek) és ágy-
takarók, mint kulisszák, mozgósít tat tak és a 
gyermek élvezhette személyiségének varázsá t a 
színpad bűvkörében. Fantáziafejlesztő, ha a 
gyermekeket megszoktat juk, hogy úgy játsza-
nak, mint coniedia dell 'arte; egy gyermek ki-
ta lá l ja a darab meséjét és azután osztják ki a 
jellegzetes tennivalók útbaigazí tásával a kü-
lönböző szerepeket. Az ilyen előadásokat ének-
kel lehet kombinálni s egyál ta lában az ének-
nek, táncnak nagy szerepet kell adni a gyer-
mekek esztétikai nevelésében. Fri tz Jöde, a 
nagy német zenepedagógus kiválóan tehetséges 
gyermekekkel ilyen comedia dell 'arte-szerű kis 
operaféléket já tszat és ha ez csak szinte kizáró-
lag zeneiskolák nagyobb gyermeklétszáma mel-
lett lehetséges, a zenére való nevelés kétség-
telenül akkor a legjobb, ha a gyermek akt ív 
közreműködésével történik. Csinál junk kis házi 
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kórust, énekeljünk magunk egyszólamban gyer-
mekeinkkel és rendezzünk több ismerős, hason-
érzelmű kis pa j tás bevonásával házi dalverse-
nyeket. Győz, aki minél több dalt tud s ju ta l -
mul ajándékot kap. 

Vázlatosan, éppen csak a legfőbb vonásokra 
szorítkozva adtuk it t a család „művószetpoli-
t iká já t " kis honpolgáraival szemben. A gyer-
mek esztétikai nevelése megér minden fá rad-
ságot. Annál a mély rokonságnál fogva, amely 
az emberi élet há rom fő eszmei tényezője, a jó, 
az igaz és a szép között mindunta lan kiütkö-
zik, biztosak lehetünk abban, hogy a gyermek 
helyes esztétikai nevelése a szép birodalmán 
túlmenő nagy emberi értékekkel gazdag í t j a 
életét. Ma szükség is van a Spranger-féle úgy-

nevezett esztétikai emberekre. Az emberiség 
nagy része nap ja inkban végletek között hányó-
dik; vagy csak az anyagban, a pénzben bízik, 
vagy pedig minden földi nehézkedési törvény 
nélkül való elgondolásokban élhetetlenkedik. 
Velük szemben az esztétikus ember az, aki a 
lélekből kiindulva, annak belső szépségeit ki-
vetítve, a szépet, a lelki mozzanatot l á t j a az 
anyag nehézkes megjelenési formáiban, ö a 
lovagja annak a sok szépnek, amelyik a lel-
künkben, a természetben és a kettő között a 
művészetekben szunnyad. Az emberi ku l túra 
célja az átszellemiesülés, a szép m u n k á j a ebben 
közvetett eszközökkel segít. Az emberiség jövő-
jén dolgozunk tehát, ha a szép lovagja ivá ne-
vel jük gyermekeinket . 

A N Z Á 1 I O J L Á S I É S M É R É S I F E L A D A T O K 

F O R R Á S A I . 
írta: L E N D VA Y B É L A . 

Öokszor hangoztatot t s eléggé követett elv, 
hogy a számolás és mérés tan í tása közben a 
példákat a gyakor la t i életből vegyük, í f g y 
véljük, hogy ennek a fontos kívánalomnak ele-
get is teszünk azzal, ha a gyermekekkel nieg-
á l lap í t ta t juk , hogy pl. odahaza mennyit költe-
nek élelemre, ruháza t ra , fű tésre s a családnak 
más szükségletére. Megtudakol ta t juk a piac 
és az egyes kereskedők á ru inak árait , megmé-
re t j ük a szoba, konyha, udvar , ker t oldalait s 
k iszámít ta t juk azok területét , kerületét , stb. 

Ezek mind, mind az életből vet t s hasznos 
feladatok, csupán az a hibájuk, hogy a tömeg-
tan í tás közben csak egy-egy gyermek számol 
be róluk s így számolás, mérés óra keretében 
a számolási vagy mérési közös feladatról csak 
egy gyermeknek van közvetlen szemlélete. 
Annak az egy gyermeknek valóban az életéhez 
kapcsolódik a példa, de a többi mégis csak 
tőle távolálló, elvont példát számít. Nekik 
ilyen, ehhez hasonló példát aká r a példatárból 
is fe ladhatnánk. 

A közös munka szempontjából sokkal töké-
letesebbek azok a feladatok, melyekhez az ada-
tokat közösen gyű j t i k a gyermekek, a közösen 
gyű j tö t t adatok a lap ján való számolás azután 
részben egyéni, részben pedig közös. I lyen szá-
molási és mérési fe ladatokat m á r az I. osztály-
tól kezdve felfelé nyu j tha tunk . Például az osz-
tá lyt csoportokra osztjuk s k iküldjük az is-
kola udvarára vagy a taní tó kert jébe. Az 
egyik csoport megszámlál ja a körte-, a másik 
az alma-, a ha rmadik a szi lvafákat , a negye-
dik csoport pedig a fák bemondott számát fel-
jegyzi. Azután az egyik csoport a v i rágágyak 
hosszúságát, a másik azok szélességét méterrel , 
a ha rmadik csoport lépéssel mér i meg, a ne-
gyedik csoport pedig feljegyzi. Közösen meg-
figyelik s szemmértékkel összehasonlí tgat ják 
a virág- vagy veteményes ágyak nagyságát . A 
ker t ú t ján méternyi távolságokban kavicsot 

r aknak le úgy, hogy ket tő méterrel mér, kettő 
a távolságokhoz kavicsot rak, a többi pedig 
számlálja, hány kavics kerül t az ú t ra . A má-
sik u t a t szemmértékkel becsülgetik s találgat-
ják, hány lépés, hány ugrás, aztán mind a két-
féleképpen ellenőrzik, stb. 

Ezeket a méregetéseket, számolgatásokat és 
becsléseket aztán a tanteremben számolási és 
mérési órán számonkérjük, s a közösen gyűj-
tött adatokkal számoltatunk. 

H a valamiben nem értenének egyet, óra vé-
gén lemegyünk a ker tbe s megál lapí t juk, hogy 
kinek volt igaza. Az igazságkeresés közben 
újabb ós ú jabb megoldásra váró probléma ke-
rülhet felszínre, amelyekhez az adatokat nem 
is kell a tanító i r ány í tása mellett szerezni, ha-
nem azt maguk a gyermekek is elvégzik. Sőt 
szabad idejükben ki is számítják. (Nálam sok-
szor előfordult , hogy hazamenet, még az utcán 
is az i lyen feladatokról számolgattak.) Ez azt 
muta t j a , hogy nem is kell minden életből vett 
számolási példát az iskolában feldolgoznunk. 
Elég, ha az ilyen feladatokkal a gyermekek ér-
deklődését felkel t jük s ez az érdeklődés ma jd 
további munkára s feladatok megoldására in-
dí t ja . Mert sokszor nem is az eredmény a fon-
tos, hanem az érdeklődésnek, a felkeltése, irá-
nyítása, amit a könyvből vett s mondvacsinált 
példákkal nem igen tudnánk elérni. Az a gyer-
mek, amelyik megszokta, hogy az életben kell 
keresnie s azokat a fe ladatokat kell megolda-
nia, amelyeket az élet állít eléje, az nem elvont 
számokat, elképzelt területeket lát a számolási 
és mérési órák feladataiban, hanem konkrétu-
mokat, melyek hozzá közel állanak, amelyeket 
láthat , megfoghat . 

Természetes, hogy az I. osztályban konkré-
tumok azok a játékszerű számolási és mérési 
órák is, amelyeknek keretében pálcikákat , ka-
vicsokat, csirkéket, ha laka t stb. ra jzolgatunk, 
lépéssel, arasszal, lábhosszal méreg-etünk, stb. 
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Ezek mellett azonban minél többször menjünk 
ki a szabadba s ott is gyűj tessünk számolási 
és mérési órákra adatokat , s így vezetgessük 
a gyermeket vissza magába az életbe. 

Lássunk néhány szabadban való számolási s 
mérési lehetőséget most a II . osztályban! 

A csoportok it t is megkapják a szabadban 
végzendő számolási és mérési feladatokat, 
amelyek ilyenek lehetnek: — Menjetek ki az 
udvarba, kertbe, s az első csoport számlálja 
meg, hány oszlopa van a kerí tésnek! A máso-
dik csoport azt számlál ja meg, liogy két osz-
lop között hány léc van! A harmadik csoport 
mér je meg lépéssel az oszlopok közét! A negye-
dik csoport jegyezze fel mindezeket! Érdeklőd-
jetek s holnapra mondjátok meg, mennyibe 
kerülhet olyan cementoszlop, mint amilyen a 
mi kerí tésünkben van! — Azt is tud já tok meg, 
hogy mennyibe kerülhet egy-egy olyan léc, 
amilyenből a mi ker í tésünk készült! 

— Először szemmértékkel méregessétek, az-
tán az egyik csoport lépéssel, a másik méter-
rel mér je meg, hogy hány méter, illetve hány 
lépés hosszú a mi ker í tésünk! — A harmadik 
csoport ugyanígy mér j e meg a kerí tés széles-
ségét, a negyedik csoport pedig jegyezze fel az 
adatokat! — Mérjétek meg a ke r t a j tó szélessé-
gét és magasságát is! 

— Kertünkben négy őszibarackfa van, mely 
az idén hoz első termést . Számlál já tok és je-
gyezzétek fel, hány őszibarack terem egy-egy 
f án ! 

— Az udvar sa rkában három tuskót találtok. 
Emelgessétek azokat s becsüljétek meg, hány 
ki logramm súlya lehet egy-egy tuskónak. (A 
gyermekekkel csak olyan súlyt emeltessünk, 
amit megerőltetés nélkül végeznek.) — Jegyez-
zétek fel, hogy ki-ki hány kg-ra becsüli! 

— A kút mellett két bádogedényt találtok. 
Azt szeretném tudni, hány liter permetezőlét 
tudunk készíteni egy-egy edényben. Először 
becsüljétek, aztán mérjé tek meg ezzel a liter-
rel! — Jegyezzétek fel, hány li ter víz fér egy-
egy bádogedénybe. — A permetezőlét 25 dkg 
rézgálicból s fél kg oltottmészből akarom ké-
szíteni. Tudjá tok meg, mennyibe kerül 1 kg 
rézgálic és 1 kg oltott mész! 

— Keressétek meg, hová lehetne még a 
kertbe őszibarackfát ül te tni! Készítsétek el a 
ker t rajzát , jelöljétek meg azok helyét a r a j -
zon. — Azt is mér jé tek meg, hogy hány mé-
terre esnék egy-egy f a a másiktól. — Érdek-
lődjetek, mennyibe kerül egy-egy őszibarackfa-
csemete! — Érdeklődjetek otthon, hogy milyen 
széles gödröt kell ásni a gyümölcsfacsemeté-
nek s húzzátok meg azok helyét a kertben! 
— Stb. 

Ha ezek s ehhez hasonló adatok rendelkezé-
sünkre állanak, nem kell azon gondolkoznunk, 
hogy miként kapcsoljuk a I I I . osztály számo-
lási és mérési anyagát az élethez. Ezeket az 
adatokat sokféleképen va r i á lha t juk s lehetősé-
geket képzeltethetünk el úgy, hogy minden 
számtani példánk valóban az életből van véve, 
ahhoz van kapcsolva. I t t ne elégedjünk azon-
ban meg a gyermekek által bemondott ada-

tokkal s a számolás-mérés óráján kiszámítot t 
eredményekkel, hanem m e n j ü n k ki az osztály-
lyal az udvarba , a ker tbe s végezzünk ellen-
őrző méréseket, számolásokat. Ezek a gyer-
mek lelkében nemcsak a biztonság érzetét fog-
ják kelteni, hanem ezzel alaposságra, pontos-
ságra is fog juk őket szoktatni , ami életük be-
rendezettségének egyik igen fontos kelléke 
lesz. 

A I I I . osztály beszéd- és ér telemgyakorlatai-
nak, va lamint a természeti és gazdasági isme-
retek tan te rv i anyagának keretében is igen 
sok olyan részletet ta lá lunk, amelyet az élet-
ből vett számtani és mér t an i feladatok gyű j -
tésére felhasználhatunk. Pé ldáu l ebben az osz-
tályban már a tanterem, az iskola, az udva r , 
a kert, sőt annak a háztömbnek a lap ra jzá t is 
el kell készítenünk, amelyben az iskola van. 
E l kell készítenünk a családi ház és környéké-
nek a lapra jzá t is, sőt a község és környékének 
térképét is vázol ta tnunk kell. Mindezeket mé-
regetés és számoltatás nélkül el sem lehet kép-
zelni. Éppen azért itt bőséges alkalom kínál-
kozik a szabadban való méregetésre, mérés-
adatok gyűj tésé re és számoltatásra. Még ha 
az épületek belsejének felvételezését esős időre 
halaszt juk is, elég külső m u n k a vár a csopor-
tokból alkotot t kis mérnökseregre. Ebből a 
körből pl. közös méregetésre ilyen fe ladatokat 
adhatunk: 

— Mérjétek meg az iskola folyosóinak és 
tantermeinek hosszúságát és szélességét! R a j -
zoljátok meg ezek vázla tá t s a vázla t ra jzon 
jelezzétek a hosszúságokat és a szélességeket 
méterekben! -— Rajzol já tok le, s mérjétek meg 
a tanítói lakás és mellékhelyiségeinek hosszú-
ságát és szélességét! — Egyszerű vonalakka l 
ra jzol já tok meg ezek a l ap ra j zá t is s azon je-
lezzétek a méreteket! — Mérjé tek meg az is-
kola udvarának s kert jének hosszúságát és szé-
lességét s ra jzol já tok le ezek a lapra jzá t is a 
méretek megjelölésével. — Készítsetek 50 mé-
ter hosszú zsinórt. Előbb szemmértékkel be-
csüljétek meg, aztán zs inórra l mérjétek meg 
annak az u tcának hosszúságát, melyben az is-
kola van. — Mérjetek 50 lépés távolságot, azt 
ügyeljétek meg s annak a lap ján becsüljétek 
meg, hány lépés hosszií lehet az az utca, amely-
ben iskolánk van. — Mér jé tek meg lépéssel, 
hogy csakugyan annyi is! — Becsüljétek meg 
a szomszédos utcák hosszúságát és szélességét 
méterekben! Közben hasonlí tsátok össze, liogy 
vannak-e azok olyan hosszúak, mint a mi ut-
cánk! — Az adatokat jegyezzétek fel! — Men-
jetek el egyik osztálytársatokhoz, mér jé tek fel 
ott az épületet, az udvar t és a kertet úgy, 
amint az iskoláét fe lmértétek! — Rajzo l já tok 
le annak a teleknek a l a k j á t s jelöljétek meg 
benne az épületek, az udvar , a mellékhelyisé-
gek, a kert, a kút stb. helyét! — A méreteket 
is í r já tok bele a vázla t ra jzba! — Stb. 

Ebben az esetben végeztessünk ellenőrző' mé-
regetéseket is úgy, hogy más-más csoportok-
kal méregettessünk s az ada toka t hasonl í tsuk 
össze. Ha az adatok eltérők lesznek, természe-
tes, hogy további méregetések válnak szüksé-
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gessé. Ezekben már magunk is vegyünk részt, 
miközben szemléltessük a helyes és pontos mé-
rés módját. 

A becslések, mérések befejezésével, az egyes 
beszéd- és ér telemgyakorlat i , esetleg számtani 
órák alatt megkezdődik az adatok feldolgozása. 
Ez akár a vázla t ra jz elkészítésével kapcsolat-
ban, akár pedig a vázlatrajzok elkészítése, ki-
dolgozása u tán történhetik. H a feldolgozás 
közben bizonytalanság merülne fel, ismét az 
ellenőrző méréshez fordul junk, egyrészt azért , 
hogy semmi homály ne m a r a d j o n a gyerme-
kek lelkében, másrészt pedig azért, hogy pon-
tos méregetésre s ennek a l ap j án való pontos 
kisebbített vázolásra szoktassuk tanulóinkat . 
Az adatok feldolgozása közben ne feledjük, 
hogy a mérésnek és a számolásnak mindig 
szoros kapcsolatban kell egymással lennie. A 
számolás nemcsak szóban, h a n e m — ahol kí-
vánatos — í rásban is történhetik. Igen helyes 
e l járás az, hogy ha a gyermek a táblán szá-
mol, a számolási feladat egyes mozzanatait a 
táblán vázlatos rajzzal is megvilágí t ja . Ezzel 
a r r a indí t juk a gyermeket, hogy számolás köz-
ben a valóságra gondoljon s így a mennyisé-
gek ne elvontan, hanem mindig valami kon-
krétumhoz kapcsolva je lenjenek meg lelké-
ben. Minthogy a I I I . osztály tantervében m á r 
a kerületek kiszámításáról is van szó, erre kü-
lönösen a felmért hosszúságok és szélességek 
arányos fe l ra jzolására kerülhet a sor. 

A természeti, gazdasági és háztartási isme-
retek taní tásával kapcsolatban is bőségesen 
kínálkozik alkalom a szabadban való mérege-
tésekre és számítgatásokra. Például. A ker t -
ben történő őszi munkála tok idején i lyen 
feladatokat adha tunk : — Mérje tek le 1 kg ki-
szedett petrezselymet, sá rgarépá t ! — Fig-yél-
jétek meg, mekkora az a r akás sárgarépa v a g y 
petrezselyem, aztán annak az a lapján r a k j a t o k 
ki 5 kg petrezselymet szemmérték a lap ján! — 
Mérjétek ínég a kirakott csomókat, s mond-
játok meg, mennyit tévedtetek! — Figyel jé tek 
meg, mekkora rakás az az 5 kg petrezselyem 
és sárgarépa s annak a lapján becsüljétek meg, 
hány kg petrezselyem és sá rgarépa te rmet t a 
kertben! Vagy: A tanterv a gyümölcsök válo-
gatását és csomagolását is e lőí r ja . Mikor e r re 
kerül a sor, i lyen vagy ezekhez hasonló fel-
adatokat adha tunk : — Mérje tek le 1 kg válo-
gatot t a lmát s számláljátok meg, hány a lma 
megy egy kg-ra. Ennek a l ap ján számítsátok 
ki, hány kg válogatot t a lma termett a ker t -
ben! — Ugyan így mérjétek s becsüljétek meg 
az ütődött, férges almát is! Hasonló mérege-
tésekre és becslésekre kerülhet a sor a többi 
gyümölcs- és zöldségfélénél is. 

ősszel a fiatal gyümölcsfák ültetésével kap-
csolatos méréseket, becsléseket és számításo-
kat is végeztethetünk a ker tben. A tavaszi 
időszakban a méregetések, becslések és szá-
mítgatások a ker t beosztása körül tör ténhet-
nek. A kertben különféle nagyságú és a l akú 
veteményes és vi rágágyak lesznek. Ezeket 
előbb önállóan tervezzék, mér jék s a lak í t sák 
ki a gyermekek, s csak akkor avatkozzunk 

bele, ha a beosztás és a lakí tás nem volna cél-
szerű és gazdaságos. E k k o r nem egyszerű uta-
sítással, hanem szemlélődéssel, közös mérege-
téssel tör ténő beszélgetés keretében. í gy a 
gyermekek látják, érzik, hogy nem vesszük 
hibának, ba jnak sikertelenségüket s szívesen 
korr igá l ják azt ú tmuta tásunk mellett. 

Ebben az osztályban ne feledkezzünk meg 
arról, hogy ezek a szabadban történő, részint 
önálló, részint i rányí tot t méregetések, becslé-
sek és számítgatások főleg adatgyűj tésre va-
lók, amelyeket a tanteremben t a r to t t órák 
alatt nemcsak számon kell kérnünk, s az ada-
tok a lap ján nemcsak számításokat kell végez-
nünk, hanem azokat a szemléltetéseket és ered-
ményeket ki is keli bővítenünk, egészítenünk, 
főleg pedig az egyes t an t á rgyak taní tás i egysé-
geinek a lka lmas helyére beillesztenünk és ott 
értékesítenünk. 

A IV. osztályban bővül a szemléleti kör, bő-
vülnek a számolási és mérési lehetőségek is. 
I t t má r nemcsak kerület-, hanem a területszá-
mításokra vonatkozó feladatokat is adhatunk. 
Készít tessünk m2 és dm2 nagyságú kéregpapír-
lapokat s azokkal k ü l d j ü k a csoportokat a tan-
termekbe, folyosókra, az udvarra , a kertbe, 
ilyen s ezekhez hasonló feladatok elvégzésére: 
— Először becsüljétek meg, hány m2 lehet a 
szomszédos tanterem, az tán rak já tok r á a m2-t 
s győződjetek meg róla, helyes-e a becsléstek! 
— Az udvaron mérje tek le 20 m2 területet s 
húzzátok meg a kerüle té t ! Ennek a lap ján be-
csüljétek meg, hány m2 lehet az udva r terü-
lete! — Mérjé tek meg méterrel az udvar szé-
lességét és hosszúságát! Ebből ma jd a tante-
remben kiszámítjuk, hogy becsléstek helyes-e? 
Szabad délutánokon elküldöm a gyermekeket 
egyik osztálytársukhoz s ott végeztetek ugyan-
így területméréseket. 

A községgel kapcsolatban ilyen feladatokat 
adhatok: — Először becsüljétek meg, aztán 
mérjétek meg a Templom-tér hosszúságát és 
szélességét. — Ebből számítsátok ki, hogy hány 
m2 lehet az! Becsüljétek meg, hány m2 terüle-
tet foglal el azon a templom, meg a körülötte 
levő parkrészlet! — Becsüljétek meg, hány m2 

lehet községünk többi tere, aztán m a j d kiszá-
mít juk, hány m2 terüle te t foglalnak el közsé-
günkben a terek. 

A dm2-rel pl. ilyen feladatokat adhatunk: 
— R a k j a t o k ki 10 dm2 területet az udvaron, 
húzzátok meg annak kerületét , aztán becsüljé-
tek meg, hány dm2 te rü le te lehet a cementből 
készült baromfi i ta tónak! — Becsüljétek meg, 
aztán mér jé tek meg hány dm2 t e rü le tű az a 
műkőlap, ami a kút előtt van! Ugyan így meg-
mére the t jük pl. a lépcső fe l já ra ta előtt levő 
teret, stb. 

Ebben az osztályban már ilyen feladatokat 
is a d h a t u n k : — Hol v a n községünkben az első 
kilométerjelzőkő s hol a másik? —• Sétál jatok 
el az egyik kilométerjelzőkőtől a másikig. El-
induláskor, és a második kilométerjelzőkőhöz 
való megérkezéskor nézzétek meg az órát s 
mondjátok meg, mennyi idő alatt tet tétek meg 
az 1 km-nyi utat! — Mi van iskolánktól 1 km-
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nyire a négy ég t á j felé? — Hány km-nyire 
vannak községünktől a szomszédos községek? 
— Képzeljétek el, mekkora lehet 1 km! — 
Hány km2 lehet községünk területe? — És ha-
t á runké i — Hogyan mérjük le a térképen az 
1 km- és az 1 km2-nyi területet? 

A természeti, gazdasági és háztartási isme-
retek köréből is bőségesen vehetünk olyan 
példákat, amelyek a szabadban végezhető 
méregetésekkel és számolással kapcsolatosan 
oldhatók meg. I lyen feladatok pl.: Mérjétek 
meg, mennyi 1 l i ter búzának, árpának, rozs-

lisztből süt az édesanyátok kenyeret! Ebből 
majd kiszámít juk, hogy hány kg kenyérliszt 
fogy el ná la tok évenként. — Azt is tud já tok 
meg, hogy hetenként hányszor s hány kg liszt-
ből főz az édesanyátok tésztát! Ebből meg azt 
számítjuk ki, hogy hány k g tésztaliszt fogy el 
nálatok egy év alatt. •— Érdeklődjetek, hogy 
mi az á ra 1 kg lisztnek, ha kg-onként s mi az 
ára, ha q-ként veszitek a lisztet s számítsátok 
ki, mennyivel olcsóbb, ha q-ként veszitek, stb. 

Az V—VI. osztályban még több alkalom nyí-
lik az élettel kapcsolatos szabadban való mé-

A gyermekek egyszer hetenként tejjel és kenyérrel vendégelik meg 
nélkülöző társaikat. 

nak, kukoricának a súlya! Ebből majd kiszá-
mí t juk , hogy mennyit nyom ezekből a termé-
nyekből egy hl. — Nézzétek meg, hogy vala-
mely iskolatársatok kamrá jában hány zsák 
gabona van! Becsüljétek meg, aztán mérjétek 
meg, hogy hány liter, s hány kg van egy zsák-
ban! Figyeljetek a tizedesmérleg használatára! 
Ha már a tizedesmérleg mellett vagytok, mér-
jétek meg magatokat úgy, hogy előbb az egyik 
mér je meg magát , többi társa tok súlyát pe-
dig ehhez arányosítva, előbb becsüljétek meg, 
aztán méréssel győződjetek meg becsléstek he-
lyességéről! — Készítsetek kéregpapírból 
dm8-t, öntsétek tele búzával s mérjétek meg! 
Ebből majd kiszámítjuk, hogy hány kg búza 
férne bele 1 m3-be. A csoport (esetleg osztály) 
ásson ki 1 m3-nyi földet úgy, hogy 1—1 tíz la-
pát tal dobjon ki, aztán pihenjen. — Munka-
közben figyeljétek meg, hogy mikor s miér t 
nehezebb a munka! — Mérjetek meg egy la-
pát földet, számláljátok meg, hogy kire s 
hányszor kerül a sor. Ebből ma jd kiszámítjuk, 
hány q földet ástatok ki 1 m3-es gödörből. — 
Figyel jétek meg, hogy az építkezésnél hány 
köbméteres a meszesgödör! — Érdeklődjetek 
otthon, hogy milyen időközökben s hány kg 

regetésre, számolásra és érdeklődésre. I t t pl. 
ilyen feladatokat adhatunk: — Mérjétek meg, 
hány méter hosszú az a fatörzs, amelyik az 
udvaron v a n ! Számítsátok ki pontosan, hogy 
ha azt három egyenlő részre osztanátok, pon-
tosan hány m és hány cm lenne egy-egy rész. 
(Törtekkel való számolás.) Mérjétek meg hány 
cm annak a fatörzsnek az átmérője a vasta-
gabb s hány a vékonyabb végén! Számítsátok 
ki, hány cm-es négyzetes oszlopot lehetne ab-
ból faragni! Készítsetek há rom és fél m átmé-
rőjű kört a virágoskertben s osszátok el azt hat 
részre! Mérjé tek meg, mekkora annak a kör-
nek a küllője, mekkora a sugara. — Figyeljé-
tek meg, mi áll udvarunkon és ker tünkben 
derék-, hegyes- és tompaszögben! — Mérjétek 
meg, hány fokosak azok a szögek! — Figyel-
jétek meg, hogy az iskolánkon, a templomon, 
a szomszédos házakon miféle szögek vannak! 
Melyek azokon az egyenlő-oldalú s az egyenlő-
szárú háromszögek? — V a n a házakon szabá-
lyos hatszög, nyolcszög? — Miféle testekből 
épültek fel azok az épületek? — Mérjetek meg 
az épületeken levő oszlopokból, kőlapokból né-
hányat s számítsátok ki azok felületét és köb-
tartalmát! Stb. 
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A vasúton egy vágón műt rágyá t lá t tam. 
Kérdezzétek meg, hány pengő annak utánvété 
s hogy hány ÜL van abban a vagonban. A több-
ségárból számítsátok ki az egységárat! E g y 
ta r tá ly is áll az állomáson. Nézzétek meg, mi-
lyen annak az a l ak j a ! Kér jé tek meg .az állo-
másfőnököt, engedje megmérnetek a t a r tá ly t ! 
Számítsátok ki annak a t a r t á lynak a köbtar-
ta lmát ! Hány hektoli ter s hány liter olaj le-
het abban a t a r t á l y b a n ! Érdeklődjetek, meny-
nyi 1 kg olajnak a kiskereskedelmi ára, aztán 
számítsátok ki, mennyibe kerülhet az a tar-
tá ly ola j ! — Egy hétig mindennap jegyezzétek 
fel, hogy mennyibe kerül a család élelmezése. 
Számítsátok ki, mennyibe kerül édesapátok-
nak hetenként és havonként a család élelme-
zése! Keressétek a módját , hogyan lehetne 
valahogy takarékoskodni anélkül, hogy az 
élelmezés- gyengüljön? Kérdezzétek meg a ke-
reskedésekben, hogy évenként hány q só és 
cukor fogy el a fa luban, aztán számítsátok ki, 
hogy mennyi esik ebből egy-egy lélekre! stb. 

Helyesen tesszük, ha az ilyen ada toka t a 
gyermekek füzetében megrögzí t te t jük s alka-
lomadtán az egyes t a n t á r g y a k anyagával kap-
csolatba hozzuk. Ez a koncentráció össze-
kapcsolja, egységesíti a képzeteket s így a 
gyermek lelkében a t an t á rgyak nem elkülö-
nítve ál lnak, hanem ú g y összeolvadva, egy-
mást kiegészítve, mint az életben vannak . 

Igen ér tékes magánpéldatárakat is ál l í t tat-
hatunk így össze a gyermekekkel, melyekben 
az egyes tárgykörök címe pl. ilyen lehet : „Mé-
regetés az udvaron". „Méregetés a kertben." 
„Kertünk veteményeságyai ." „A mi háztar tá-
sunk." „Édesapám keresete s ház tar tásunk ki-
adása." Stb. 

Ezzel az eljárással a számok és méretek nem 
elvontan, hanem mindig konkrétumokhoz kap-
csolva élnek a gyermek lelkében. Az életben 
pedig mindig konkrétumok s nem elméletek 
kellenek. Éppen azért számolási és mérés i fel-
adata inkat mindig az életből vegyük. 

A Z U R A D A M 

írta: DR. S E R É 

T a n ü g y i törvényeinkben s azok végrehaj tás i 
utas í tásaiban minden iskolafenntar tás i kérdés 
rendezést nyert, kivéve az uradalmi iskolák 
jogviszonyait, amelyeket csupán adandó alka-
lommal kiadott, konkrét miniszteri rendeletek 
szabályoztak. Megkísérlem ezeknek az elszór-
tan feltalálható rendeleteknek jogszabályait 
rendszerbe foglalni. Az élet állandóan felveti 
e problémákat. 

A mai helyzet jogi megértéséhez előzetesen 
vessünk rövid visszapil lantást arra , hogy a 
földesurak 1868 előtt milyen jogcímen és jog-
alapon vettek részt az iskolai terhekben. Kez-
detben az iskolaalapítás és az iskolai terhek 
viselése szorosan kapcsolatos az ius pat rona-
tussal. A földesúr mint kegyúr vállalt kötele-
zettségeket tanítói j avada lmak bizonyos mérvű 
fedezése és iskolák fennta r tása körül. Ebből 
egy országos szokásjog fej lődöt t ki, amelyet a 
Ratio Educationis 73. §-a foglalt jogszabályba 
olykép, hogy az iskolák építése és fenntar tása 
a hívek (lakosok) és a földesúr kötelessége. 
Ezt a kötelességet megosztottan akként visel-
ték, hogy a földesúr adta az építkezési anya-
gokat és fizette az iparosokat, a lakosok (hí-
vek) végezték pedig a kézi- és igásnapszámo-
kat . A földesuraknak az a kötelessége, leköte-
lezése jogi eredetét és t a r t a lmá t tekintve tehát 
a kegyurasággal függöt t össze, de a Rat io 
Educationis rendelkezése folytán már közjogi 
alapon fennálló kötelezettség is. Az 1868. évi 
X X X V I I I . t.-c. u tán, amely az iskolák felállí-
tását és fenntar tását más jogelvekre helyezte, . 
a földesuraknak a törvény előtt közjogi ala-
pon fennállott kötelezettségét az állandó jog-
gyakor la t továbbra is fenntar to t ta s így meg-
marad t továbbra is közjogi alapon álló köte-

I I S K O L Á K . 

MYI A N T A L . 

lezettségnek, és pedig a földbirtokkal kapcso-
latban, mer t földesúri teher volt és mer t a 
kegyuraság jogi ta r ta lmához is tar tozván, a 
földbirtokot dologi teherként terhelte. A köte-
lezettség terjedelmét, a helyenkint vál tozó el-
téréseket a kanonika vizitációk tar ta lmazták. 
Ezekben a kanonikai vizitációkban, m i n t két-
oldalú szerződésekben, az uradalmak á l ta l vál-
lalt javadalmazási terhek és iskolafenntartások 
az úgynevezet t iskolai kegyuraság, amelynek 
a népoktatás i a laptörvény annyiban ve te t t vé-
get, hogy azt többé keletkeztetni nem lehet, de 
ahol azelőtt megvolt és a gyakorlat tovább is 
fenntar to t ta , ott mint élő jog dologi teherként 
ma is fennáll . 

Az 1868 : X X X V I I I . t.-c. az uradalmakat , a 
fö ldesurakat sem az iskolafenntartók között 
nem sorol ja fel, sem az iskolafenntar tás i for-
rások között nem említi , részükre az iskola-
állítás és fenntar tás sem mint jog, sem mint 
kötelesség nincs biztosítva, illetve előírva, noha 
azelőtt úgy az iskolaépítés, mint fenn ta r tás a 
földesúri joghoz és kötelességhez tartozott . 
Mindazonáltal az u rada lmak bir tokosai 1868 
után is megjelennek min t iskolaalapítók és 
iskolafenntartók. A földesuraknak ez az újabb 
iskolaalapítási törekvése a tanügyi hatóságok 
hozzájárulásával lett joggyakorlat tá . A tan-
ügyi hatóságok hozzájárulását , tehát a jog-
gyakor la t kedvező kialakulását előmozdította, 
hogy a régi jogszokás a lap ján a földesurak vi-
selték változatlanul a régi iskolai terheket, 
mint közjogi alapon fennál ló kötelezettségeket, 
jogilag pedig az ú j gyakorla tot a lá támasztot ta 
a népoktatási a laptörvény 36. amely — más 
értelemben és vonatkozásban ugyan, de mégis 
különválasztva — említést tesz (mintegy emlé-
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keztetve a Rat io Educationis kifejezéseire) köz-
ségi lakosokról és birtokosokról, mint akik is-
kolákat fenntarthatnak. 

A tanügytörténet folyamán az uradalmak ál-
tal létesített és fenntar tot t iskolákat illetőleg 
két kategória alakul t ki : az egyik a liitfeleke-
zeti, a másik a magánjel legű uradalmi iskola. 

a) Felekezeti jellegű uradalmi iskolák. 
Az 1868 : X X X V I I I . t.-c. 11. §-a csak a hit-

felekezeteknek a d j a meg a felekezeti iskolák 
ál l í tásának és fenntar tásának jogát s ehhez 
képest jogelv az, hogy a hitfelekezeti iskola 
jogi értelemben vett f enn ta r tó ja csak hitfele-
kezet lehet. Kife j lődöt t azonban oly joggyakor-
lat, hogy földbirtokosok is létesíthetnek hit-
felekezeti iskolát, ha a keletkezés kellő jog-
a lapjá t alakilag is megteremtik azáltal, hogy 
az iskolát az alapítólevélben kifejezetten hit-
felekezetinek nyi lvání t ják , az illető egyházi 
főhatóság felügyelete alá helyezik1 és a hit-
felekezeti iskola létesítésére i rányuló nyilatko-
zatuk az illetékes egyházi főhatóság által meg 
is erősíttetik.2 Ezen az alapon főurak és magán-
egyének által létesített iskolák, va lamint azok 
az iskolák, melyeknek fenntar tásá t a földes-
urak a kanonika vizitációkban teljesen ma-
gukra vállalták, az úgynevezett felekezeti ura-
dalmi iskolák. 

Ezeknek az egyházi főhatóság jóváhagyása 
mellett hitfelekezeti jelleggel felruházott ura-
dalmi iskoláknak akkor is jogi értelemben vett 
fenntar tó ja a hitfelekezet (az egyházközség),3 

ha a hitfelekezet, az egyházközség abban, hogy 
hitfelekezeti jelleggel az iskola létesült és 
fennáll, sem konditórikusan, sem akcesszóriku-
san részt nem vett, — minden kizárólag csak 
az uradalom és az egyházi főhatóság megegye-
zésének eredménye. 

A hitfelekezeti jelleg folytán a hitfelekezeti 
uradalmi iskolák közintézetek. Ebből folyólag 
a tankötelesek felvétele tekintetében ugyan-
azon kötelezettség alatt állanak, mint az egy-
házközségek által fenntar to t t elemi népiskolák, 
vagyis az ugyanazon hitfelekezethez tartozó . 
tanköteleseket korlát lanul felvenni kötelesek, a 
másval lásúakat azonban csak annyiban, ameny-
nyiben számuk a 30-at el nem éri.4 Az 1868. éyj 
X X X V I I I . t.-c. 45. §-ának ez a jogelve analo-
gice alkalmazandó akkor is, ha az iskolára 
utalt, de nem az uradalomhoz tartozó puszták 
tanköteleseinek felvételéről van szó. Hogy egy 
felekezeti uradalmi iskolára, mely más pusztá-
nak tankötelesei vannak ráutalva, azt hatósá-
gilag kell megállapítani.4 A hitfelekezeti ura-
dalmi iskola az ilyen más puszták tankötele-
seit is felvenni tartozik, ha számuk a 30-at 
meg nem haladja.5 A más pusztabeli tanköte-

1 4501/1896. sz. vkm. rend. 
2 31051/1901. sz. vkm. rend. 
3 130.700/1922. sz. vkm. rend. 20. § 2. bekezdés. 
4 Az eljárás alakilag ugyanaz, mint amikor valamely 

pusztának iskolai átcsatolásáról van szó, amivel külön 
cikkben fogok foglalkozni. 

5 865—11—3955/1930. X. 22. sz. vkm. rend. 

lesek felvétele nem tagadható meg még akkor 
sem, ha az egyházi főhatóság ál ta l netán jóvá-
hagyott külön iskolai szabályrendeletek (pl. a 
herceg Esterházy és herceg Festetich hitbizo-
mányok iskoláinál) azt mondják is, hogy ezen 
iskolákba kizárólag csak sajá t uradalmi alkal-
mazottak, cselédek és munkások gyermekei 
vehetők fel. Ez a kikötés beleütközik az álta-
lános jogszabályba. A felvételt nem lehet füg-
gővé tenni attól sem, hogy a más pusztabeliek 
hozzájárulnak-e az uradalmi iskola fenntar tá-
sához vagy sem.6 

Az uradalmi iskola fenntar tása kizárólag az 
uradalom terhe. Az uradalmaknak nincs iskola-
adókivetési joguk, bárkitől bármiféle hozzá-
já ru lás követelése, nyílt vagy burkolt tandí j -
szedés, ez pedig ellentétben áll az 1908 : 46. t.-c. 
1. §-ával, mely azt mondja, hogy amint az 
állami és községi iskolákban, úgy a hitfeleke-
zeti népiskolákban is a tanítás teljesen ingye-
nes, tilos tehát a tanulók u tán (fejadóként) 
t and í ja t vagy ahhoz hasonló természetű más 
iskolai illetéket szedni.7 

Állami segélyezés szempontjából elvi állás-
pont az, hogy uradalmak, nagybirtokosok al-
kalmazottainak (munkásainak, cselédeinek) 
gyermekei részére létesült iskola álíamsegélye-
zésben nem részesíthető.8 Mindazonáltal hi t-
felekezeti uradalmi iskolák államsegélyt kap-
hatnak, ha az iskolára utalt más piüszták tény-
leg odajáró tanköteleseinek együttes száma a 
30-on felül van,9 tehát amikor az iskolát nagy-
részben oly egyének gyermekei lá togat ják, 
akik az iskolát anyagi tekintetben fenntar tó 
birtokos gazdaságának kötelékébe nem tartoz-
nak s így az iskola voltaképen községi felada-
tot old meg. A segélyezés indokoltságának el-
bírálásánál mérlegeltetik az is, hogy az iskola-
szükséglet megoldására elsősorban hivatot t 
politikai, továbbá az iskolát jogi lag fenntar tó 
egyházközség milyen mértékben já ru l hozzá az 
iskolafenntar tás terheihez. Az államsegély en-
gedélyezésére i rányuló kérelmet a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter csak a politikai köz-
ségnek és az egyházközségnek ily tárgyú s az 
ál lamkincstár érdekeit is figyelembe vevő ha-
tározata a lapján s az egyházközség kérésére 
t á rgya l j a érdemben.10 

Az uradalom tulajdonosa a gazdaságának 
különleges terhét képező uradalmi iskola fenn-
tar tása folytán a község belterületén esetleg 
fennálló állami, illetőleg községi vagy hitfele-
kezeti iskola céljából kivetett községi és egy-
házközségi adózás tekintetében bizonyos adó-
kedvezményben részesül vagy részesülhet. 

Az anyaközség belterületén fennálló ál lami 
vagy községi elemi népiskola fenntar tására 
igénybe vett községi pótadó alól a birtokos 
mentes a t anyán fekvő adótárgyak után.11 

6 82.940/1932—1933. III. 8. ez. vkm. rend. 
7 82.940/1932—1933. III. 8. sz. vkm. rend. 
8. 12.233/1924. IV. 1. sz. vkm. rend. 
" 865—11—3955/1930. X. 22. sz. vkm. rend. 
10. 860—40—476/1931. If. 17. sz. vkm. rend. 
11 130.700/1922. sz. vkm. rend. 51. § utolsó bekezdés. 
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A hitfelekezeti iskolai hozzájárulás tekinte-
tében népiskolai törvényeink mentességet nem 
alkottak. A hitfelekézeti iskolai adófizetés a 
hitfelekezethez való tartozáson alapul s azt 
nem lehet függővé tenni attól, hogy a föld-
birtokos a bir tokán levő tankötelesek részére 
állít-e fel iskolát, mint ahogy nincs befolyás-
sal hitfelekezeti iskolai adó fizetésére az sem, 
ha a családjában levő tanköteleseknek ta r t 
külön magánoktatót.12 A minisztérium részéről 
követett joggyakorlat szerint azonban, aki 
ugyanazon egyházközségben hitfelekezeti kül-
területi iskolát fenntar t , egy másik, ugyanazon 
hitfelekezethez tartozó belterületi iskola adó-
jával csak annyiban róható meg, amennyiben 
a külterületi iskola fenntar tásával j á ró és 
állami alapadói százalékában kifejezett kiadá-
sai a belterületi iskola fenntar tásának az egy-
házközségi tagok állami alapadóinak százalé-
kában kifejezett kiadásai t nem érnék el.13 De 
enélkül is kívánatos, hogy az uradalom, mint 
ú jonnan jelentkező felekezeti iskola fenntar -
tója, a belterületi felekezeti iskolával szemben 
fennálló terheit illetően a hitfelekezeti nép-
iskola fenntar tó jával kötendő szerződésben sza-
bályozza s a hitfelekezeti iskolákra nézve fenn-
álló jogszabályok alkalmazását a helyi viszo-
nyoknak megfelelően és méltányosan már eleve 
úgy biztosítsa, hogy a régi és az iij iskola 
fenntartásához való hozzájárulások és egyéb 
kérdések tekintetében későbbi súrlódásoknak 
eleje vétessék. A szerződésileg szabályozandók 
közé tartoznak ugyanis nemcsak a rendes fenn-
tartással, hanem az építkezéssel járó anyagi 
kérdések is, továbbá az iskolák igazgatásának 
és felügyeletének ügyei is.14 

Mihelyt valamely urada lom birtokosa ál tal 
fenntar tot t iskolának felekezeti jellege az illető 
tulajdonos és az illetékes egyházi főhatóság 
között létrejött szabályszerű megegyezéssel 
megállapítást nyert , az ilyen iskola jog-viszo-
nyai szempontjából ugyanazon törvényes követ-
kezmények á l lanak fenn, mint amelyek általá-
ban a felekezeti iskolákra hatál lyal bírnak. 
Ezen iskolákra is ki ter jednek tehát az 1907. évi 
X X V I I . t.-c. és ezzel kapcsolatos későbbi tör-
vények rendelkezései. Ez mindazonáltal nem 
zár ja ki annak lehetőségét, hogy az iskola helyi 
igazgatása s a taní tó alkalmazása körül külön 
megállapodás jö j jön létre, de az alkalmazott 
tanító jogviszonyainak mindenben az ez i rány-
ban érvényben levő törvények s így természet-
szerűleg az 1S07: X X V I I . t.-c. és a hitfeleke-
zeti taní tókra vonatkozó későbbi törvények ren-
delkezései szerint kell igazodnia s erre az ura-
dalom birtokosa ál tal kiál l í tot t s egyházfőható-
ságilag is megerősített szabályzat korlátozó 
hatással nem bírhat.15 

Ennélfogva a hitfelekezeti uradalmi iskolák 
tanítói köztisztviselők.16 Ezen minőségükből 

12 91.011/1925. XII. 5. sz. vkm. rend. 
13 70,108/1934. II. 14. sz. vkm. rend. 
14 49.273/1923. V. 10. sz. vkm. rend. 4. pontiából. 
15 74 375/1909. X. 11. sz. vkm. rend. 
10 865—1-164/1931. XII. 4. sz. vkm. rend. 

folyólag reá juk is k i ter jednek mindazon jogok 
és kötelességek, amelyek a tanítói állással kap-
csolatosak, amelyék a tanítói és általában a 
köztisztviselői jogviszonyból folynak. Fizetésük 
megállapítása, csökkentése és megadóztatása 
ugyanazon jogelvek' szerint történik, mint ál-
talában a hitfelekezeti tanítóké. I l letményei-
kért szintén az egyházközség, mint a jogi ér-
telemben vett fenntar tó , közigazgatási ú ton 
szavatol. Fennmarad természetesen az egyház-
községnek mindenkor az a joga, hogy kiadá-
sainak megtérítését az uradalomtól, közigazga-
tási úton, illetve az uradalom birtokosának 
halála esetén polgári peres úton, jogutódjai tól 
követelhesse.17 

Az iskolafenntartói jogviszony nem változik 
meg azáltal, hogyha az uradalom vagy egyés 
részei elparcelláztatnak. Az uradalom birtoko-
sának azonban a vevőkkel szemben magánjogi 
szerződés alapján netán fennálló igénye csak 
a rendes bíróság előtt érvényesíthető.18 Az ura-
dalom tula jdonosának halá la esetén az iskola 
nem szűnik meg, hanem az örökösök mint jog-
utódok lépnek be az iskolafenntartói jog-
viszonyba. 

Minden hitfelekezeti .jellegű uradalmi iskola 
a bir tok dologi terhe,10 és pedig a birtoktól szét 
nem választható dologi teher nemcsak akkor , 
ha hosszas és állandó (32 évet meghaladó) idő 
óta ta r ta t ik fenn, hanem azért is, mert ez a 
földesúri jogok a lap ján éppoly önként vállalt 
lekötelezés, mint volt egykor a kegyuraké, te r -
mészeténél fogva tehát teljesen hasontermé-
szetű jogilag a kegyúr i kötelezettségekkel.20 

Az uradalmi iskolának megszüntetése, ha 
hitfelekezeti jelleget kapott, nem függ többé 
kizárólag a földbirtokostól. Ha a jogi és az 
anyagi iskolafenntartó különböző személyek, 
akkor az anyagi fenntar tó ol>T értelmű nyilat-
kozata, hogy az iskolát megszünteti, az iskola 
jogi fenntar tó jának hozzájárulása nélkül ér-
vénytelen2 1 Az egyházi főhatósággal, illetőleg 
annak hozzájárulása mellett létesült felekezeti 
u rada lmi iskola megszüntetése tehát csak az 
egyházi főhatóság előzetes hozzájárulásával le-
hetséges.22 

Az iskolának megszüntetése esetén az urada-
lom az elbocsátott t an í tó jának a teljes tanítói 
fizetést a lakásilletménnyel együtt határozatá-
nak a tanítóval tör tént közlésétől számított egy 
évig kiszolgáltatni tartozik,23 az egy év letelte 
u tán pedig két évre az rígynevezett nyugdí j -
szerű ellátást tartozik kiszolgáltatni.24 

b) Magánjellegű iiradalmi iskolák. 
Az uradalom tula jdonosának jogában áll az 

iskolát magánjelleggel is fenntartani.2 5 Ebben 

17 81.631/1932. IX. 17. sz. vkm. rend. 
18 74.180/1924. IX. 4. sz. vkm. rend. 
19 32 085/1924. sz. vkm- rend. 
20 106.945/1910. XI. 24. sz. vkm. rend. 
21 64.560/1924. VIII. 7. sz. vkm. rend. 
22 55.545/1932. VIII. a. sz. rend. 
23 39.455/1886. sz. vkm. rend. 
24 865—11—1549/1931. sz. vkm. rend. 
25 74.375/1909. X. 11. sz. vkm. rend. 



172 N É P T A N Í T Ó K L A P J A ÉS N É P M Ű V E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó 67. eVFI. 

az esetben azonban az iskola felál l í tásáért és 
nyilvánossági jogának elnyeréséért az illetékes 
közigazgatási bizottság ú t ján a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszterhez kell folyamodnia. Az 
ez alapon keletkezett iskolákkal szemben az 
1868 : X X X V I I I . t.-c. 16. § és az 1907 : X X V I I . 
t.-c. 34. §-ának rendelkezései az irányadók.26 

A magánje l legű uradalmi iskolák tanítói al-
kalmazásuk, elbocsátásuk, adózásaik szempont-
jából magánszolgálat i viszonyban állanak,27 de 
illetményeik közigazgatásilag vannak bizto-
sítva.28 

Az iskola magánjellegénél fogva államsegély-
ben nem részesülhet, az iskolafenntar tó a hit-
felekezeti iskolai adózásnál kedvezményre 
igényt nem ta r tha t , a községi pótadóból állami 
vagy községi iskolára fordított összege alól 
felmentést nem kaphat, a gazdaságához nem 
tartozó tankötelesek után .azonban, akiket fel-
venni nem köteles, vagy azok szüleitől vagy 
ezeknek gazdáitól, akár fejadószerű tandí j alak-
jában, akár másképen hozzájárulást követelhet. 

A magánjel legű uradalmi iskoláknak meg-
szüntetése a tanév végén akadálytalanul kér-
hető.20 Az iskola megszüntetése esetén a tanító-
nak további fizetésre igénye, i l letve végkielé-
gítése magánjogi elvek szerint igazodik. 

# 

Az 1926 : VII . t.-c. alapján az uradalmak mint 
külterületi érdekeltségek lehetnek köteles is-
kolafenntar tók is, ennek fejtegetése és rende-
zése azonban már nem tartozik ezen értekezés 
keretébe. 

ISKOLÁNKÍVÜLI NÉPMŰVELÉS 

A baranyamegyei népművelési dalos-
verseny és ennek jelentősége. 

B a r a n y a vármegye népművelési bizottsága, 
élén 1 ischer Béla alispánnal, folyó évi június 
hó 3-án az egész vármegyére k i te r jedő népmű-
velési dalosversenyt rendezett. 

Berze Nagy J á n o s kir. tanfelügyelő, ismert 
ethnológus, mint a baranyavármegyei népmű-
velési bizottság ügyvezető elnöke, több évi 
buzgó munkával a vármegye községeinek leg-
nagyobb részében megteremtette a daloskörö-
ket, amelyek a helybeli tanító vezetése a la t t 
ma már nagy lelkesedéssel, sőt olykor megható 
szeretettel á l lanak be a zenei élet, helyesebben 
a magya r dal szolgálatába. 

Ennek a ténynek, a daloskörök megszervezé-
sének és együttes szerepeltetésének Baranyá-
ban különös jelentősége van. 

Ba ranya vármegye földrajzi fekvésében, ter-
mészeti szépségeiben, általános szellemi mű-
veltségében az ország első vármegyéi közé tar-
tozik. Egységesen irányított búzatermelése, az 

50 31.051/1908. sz. vkm. rend. V. 1,0. 
27 865—1—164/1931. XII. 4. sz. vkm. rend. 
28 700/1922. ein. sz. vkm. rend. 7. §. 
29 55.545/1932. V. 17. sz. vkm. rend. 

egész vármegyében, de különösen a mohácsi 
szigeten a vármegyei igazgatás által lé tesí tet t 
gyümölcstermesztés, továbbá a cél tudatos 
állattenyésztés, amely az utóbbi időben főleg a 
lóállomány nemesítése és annak a külföldi érté-
kesítés cé l ja i ra való gyarap í tása körül ér t el 
kiváló sikereket és á l ta lában a megye egész 
gazdasága, mezőgazdasága, erdészete, bányá- . 
szata, mind megannyi biztosítékai a lakosság 
anyagi boldogulásának. 

Annál fá jda lmasabb, hogy a nép egy része 
itt is, mint még néhány vármegyében, az 
„egyke" nenvzetpusztitó erkölcsi betegségében 
szenved. 

Végzetesen tévednek azok, akik azt gondol-
ják, hogy az egyke gazdasági kérdés, és hogy 
gazdasági intézkedésekkel kiirtható. Aki kö-
zelről ismeri ezt a veszedelmet, az t isztában 
van vele, hogy az egykének vannak ugyan 
gazdasági oldalai, de lényegében nem gazda-
sági kérdés, hanem lelki fertőző baj, amely 
szinte törvényszerűleg azokban a vármegyék-
ben és községekben puszt í t legjobban, ahol a 
lakosság jómódban él és nem fél a megélhetés 
gondjaitól. Ügy t ámad ja meg a lelkeket és ter-
jed egyik községről a másikra , mint az a r a n k a 
a lucernát; megeszi a növény életét éppen a 
legszebb szántóföldeken. A megtámadott köz-
ség lakossága előbb divatot alkot belőle, a f fé le 
gondtalansági, gazdagodási divatot, aztán áldo-
zatává lesz a d ivatnak; a falu csendesedni 
kezd, egyre csendesebb, a jókedv, szilajság, nó-
tázás, l á rma megszűnnek, az élet zaja elhalkul, 
még a szerelem is romlásnak ered, mert a fa-
lusi titkos „játszókban" elveszti a t isztaságát . 
Az egykés fa lu házai hófehérek, de hidegek, 
mert ú r rá let t bennük a kr ip tahangula t . A la-
kosság száma ezekben a fa lvakban sohasem 
lesz több, hanem mindig csak kevesebb; lassan, 
de biztosan haladnak az enyészet felé. 

A falu vezetői pedig egyre kevesbedő mun-
kájuk mia t t végre is e lún ják magukat és át-
járnak a szomszédba — kártyázni . És a nép, a 
szép, okos, dolgozni tudó nép magára m a r a d 
bűnbetegségével tanácstalanul . Hiszen ő is 
lá t ja és érzi a pusztulást . Szégyenli, nem szí-
vesen beszél róla s a g y a k r a n ismétlődő szo-
morú eseteken, a virágzó fiatal asszonyok hi r -
telen halálán, a magzatok pusztulásán, az el-
kényeztetett „egyke"-gyermek beteges tes t i 
hi tványságán maga is bánkódik, sokszor még 
sír is, de nem tud segíteni. Mert az egyke va-
lami furcsa szenvedély, vészes erkölcsi tompa-
ság, valami különös barátkozás vagy néma 
szerződés — a halállal. 

Ezt tudni kellene mindenkinek, aki a ma-
gyarság sorsát szívén viseli. 

Mindenekelőtt az egykés lelkeket kellene va-
lahogyan kicserélni. Fel kellene riasztani ben-
nük a hangos lelkiismeretet és a megrázó bűn-
tudatot, erőt, bátorságot kellene önteni belé-
jük a falu „egykés" közszelleme ellen való hat -
hatós védekezéshez. Másrészt pedig különös 
fegyelemmel és gondozással meg kellene sze-
rettetni velük a csecsemő gyermek mosolyának 
égi derűjét. 
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Ám ebből a célból mindenekelőtt ki kellene 
mondani és érvényesíteni a falu vezetőinek er-
kölcsi felelősségét. Le kellene őket szoktatni a 
káros közönyről, a kártyázó munkát lanságról , 
aztán a hétvármegyére szóló, gazdagsággal hi-
valkodó egykés lakodalmak ünnepi dicséreté-
ről, má r csak azért is, mert mindezt a vezetők 
csak addig fo ly ta tha t ják , amíg egy szép napon 
végképpen elfogy a munkájuk , nem lesz, aki t 
vezessenek és maguk is áldozatává lesznek a 
pusztító veszedelemnek. 

Általában senkinek sem volna szabad egy-
kedvűen tudomásul venni, hogy „már ide is 
beütött az egyke". Mert olyan vészről van szó, 
amely a maga súlyos keresztényietlenségén 
felül nemzetünk, vagyis mindnyá junk lassú 
pusztulásának előkészítését jelenti . 

Az erkölcsi és társadalmi védekezésen kívül 
közigazgatási, sőt büntetőjogi védekezést is 
létesíteni kellene. Közjogi és magánjogi , külö-
nösen örökösödési jogi há t rányokkal kellene 
sú j t an i az egykéseket és az egykéket. És meg 
kellene ál lapí tani a szigorú büntetőjogi fele-
lősséget is. Bünte tn i a bűnözőket. Különös, 
hogy az anya és az apa rendszerint a leg-
kevésbbé bűnösök. Ellenben a gúnyolódó vén 
asszonyok, akik a gyermekáldás ellen és 
az egyke mellett izgatnak csúfolkodásaikkal 
(akikről az egykés vidékek véleménye azt 
t a r t j a , hogy a Dunába kellene őket dobni), 
és a közvetlen környezetben élő nagyszülők, 
akik szüntelenül a vagyonból való ki tagadás-
sal fenyegetődznek és ezáltal buj togatnak, — 
ezek a főbűnösök. Ök az egyike erkölcstelen-
ségének legfőbb letéteményesei. 

De a büntető rendelkezéseknek nem szabad 
megfeledkezniük azokról az egyénekről sem, 
akik a magzate lhaj tás t t i tokban, de ál landóan 
és rendszeresen fo ly ta t ják . 

A baranyavármegyei népművelési dalosver-
seny létrehozatalának indítékai között főrész-
ben és elsősorban ezek a gondolatok szerepel-
tek. A vármegye foglalkozik az „egyke"-ügy-
gyel is ós népművelési bizottsága ezzel a hang-
versennyel most a magyar dal erejét á l l í to t ta 
munkába az egyke ellen. 

A magyar dal a magyar nemzeti léleknek 
valami vi taminszerű kisugárzó ereje, amelyet 
az élet maga vál t ki kísérőül, sőt fegyver tá rsu l 
a sa já t maga számára. B a r a n y a vármegye la-
kossága felekezetileg különböző és nyelvében 
sem mindenütt t iszta magyar . H a ehhez hozzá-
ad juk egyes vidékeinek egykés voltát, úgy 
tisztán látható, hogy itt a daloskörök szerve-
zésének, a községek közötti versenyek rendezé-
sének és a m a g y a r dal erejének milyen hiva-
tása van. Egybehozni, együt t tar tani , a nem-
zeti összetartozandóság érzésében egybeolvasz-
tani, életkedvet, kedélyt, lendületet kelteni, a 
nemzeti művészet i rán t való fogékonyságot 
mélyíteni s végül a magyar zenét a mindenüvé 
betolakodó slágerekkel és egyéb idegenszerű-
ségekkel szemben megvédelmezni. 

Ebben áll a ba ranya i népművelési hangver-
seny jelentősége. 

Berki I s tván népművelési t i tkár buzgó fára-

dozásából 37 baranyai község vett részt a da-
losversenyen a vármegye minden részéből. Még 
pedig egykések, nem-egykések, magyarok és 
svábok vegyesen. A dalkarok tagjai leginkább 
fiatal férf iak és nők voltak, bár sok da lkarban 
idős férf iak és asszonyok is szerepeltek. A ve-
zető k a r n a g y mindenütt a tanító, akinek ez a 
munká ja is minden tiszteletet és elismerést 
megérdemel. Egyik-másik tanító oly fegyelme-
zetté nevelte da lá rdá já t és dalárdája oly teljes 
zenei biztonsággal adta elő programmját , hogy 
az előadás valóban nem szorult rá semmiféle 
jóindulatú elnézésre. 

Pécs közelében, a kénes gyógyvizéről ismert 
Harkányfürdőben egy ha ta lmas teremben folyt 
le a verseny körülbelül 5000 hallgató előtt. Az 
egyes da lárdák t ag ja i egyenlő jelvényekkel 
vagy egyenruhában (a bányászok bányászlám-
pával a kezükben) .vonultak fel a versenyre. 
Mindegyik előtt, mintha a dalárda bokré tá ja 
lett volna, ott állt a zászlótartó a da l á rda zász-
la jával és mellette a fa lu legszebb leánya cso-
korral a kezében. A verseny kötött műsor elő-
adásából állott, amelynek minden száma ere-
deti m a g y a r népdal vol t Berze Nagy János 
gyűjtéséből. 

A da lá rdák komoly készültségről te t tek tanú-
ságot, bá r a zsűri, amelynek gyakorlot t mű-
értők voltak a tagjai , megállapította, hogy a 
szerencsés hanganyagon kívül és a nagy buz-
góság mellet t is az évekre visszanyúló rend-
szeres gyakor lás az egyes dalárdák tel jesí tmé-
nyeire, illetőleg a verseny eredményére döntő 
befolyással volt. 

Négyszólamú, háromszólamú férf ikarokban 
és vegyeskarokban énekeltek s minden cso-
portból a há rom legjobb versenydíjban része-
sült. A versenydí jaka t — díszes ezüst tárgya-
kat — B a r a n y a vármegye, továbbá a Magyar 
Országos Dalosszövetség pécsi kerülete, a vár-
megye 7 járása , végül Mecsekalja, H a r k á n y 
községek és H a r k á n y f ü r d ő igazgatósága ado-
mányozta. 

Nyertesek lettek a következő községek: So-
mogy, Vasas, Harkány , Püspökszenterzsébet, 
Véménd, Mekényes, Mágocs, Siklós, Hidas, 
Sellye. Ezek kapták a versenydí jakat . Ezeken 
kívül minden résztvevő dalkar egy-egy dísz-
oklevelet is kapott. 

A dalosversenyen a kultuszminiszter meg-
bízásából Nevelős Gyula miniszteri tanácsos 
jelent meg. Jelen vol tak még: gróf Benyovszky 
Móric vol t főispán, nagybirtokos, továbbá az 
Országos Dalosszövetség képviseletében Früh-
wirth Mátyás országgyűlési képviselő, Feniczy 
Ignác, Keresztes Fischer Miklós, Pa t acs i Dé-
nes, Schmidt Miklós és Simon János ország-
gyűlési képviselők, Marg i t t ay Lajos mohácsi 
polgármester, Sik Lajos , Pécs város főjegy-
zője, Gálos Ferenc, Horvá th István, Csépán 
Elemér és Kéti Béla főszolgabírák. 

A szép és nagyjelentőségű dalosversenyt az 
összes dalkarok díszfelvonulása zá r t a be, 
amellyel a magyar nemzeti lobogó előtt tiszte-
legtek. Közben lassan megeredt az eső. A szem-
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lélőnek az volt az érzése, hogy ez a dalosver-
seny, továbbá a községek találkozása és a ver-
senyben való nemes vetélkedése ú j terméke-

nyítő erővel f r iss í te t te fel az összes résztvevők 
lelkét, amint felfr issí tet te a csendes jún ius i 
zápor a száradni készülő vetéseket. N. Gy. 

G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

Anyám tyúkja. 
— Költeménytárgyalás a II. osztályban. — 

írta : D R O Z D Y G Y U L A . 

M i r ő l van szó ebben a köl teményben! . . . Olyan 
mindennapi jelenségről, amilyennel a falusi 
otthonokban lépten-nyomon találkozunk. A tyúk 
benn lakik a szobában s dédelgetett kedvence 
a gazdasszonynak, az édesanyának. Ott a ku tya 
is, ami bizony játékos kedvében olykor-olykor 
megriaszthat ja az anya kedvencét. Ezekhez szól 
a költő. A tyúkkal kedveskedve évődik s figyel-
mezteti őt kötelességére. A kutyá t , a régi cse-
lédet, először dicsérgeti, aztán inti, hogy ne 
bántsa a tyúkot. 

Mindez egyszerű, száraz esemény. Nem is ez 
a költemény alapgondolata, lényege. Ez csak 
remekbe készült kerete a költemény alapgon-
dolatának, ami nem más, min t : a költőnek az 
édesanyja iránt érzett végtelen szeretete. Hiszen 
azért évődik, kedveskedik a tyúkkal , mert az 
az édesanyja kedvence. Az édesanyát féltő 
gyermek szava csendül ki a költeménynek eb-
ből a sorából is : „Iparkodjék, ne legyen ám 
to jás szűkében az anyám!" S Morzsától is azért 
félti a tyúkot, mer t az any ja egyetlen jószága. 
Tárgya lás közben ezeknek a gondolatoknak és 
érzéseknek kell abból a díszes keretből ki-
bontakoznia. Magát az eseményt élménnyé kell 
tennünk s ennek az élménynek keretében kell 
az alapgondolatot a gyermek lelkébe átültet-
nünk, átéreztetnünk. 

Ennek a költeménynek tárgyalásakor első 
lépésünk lesz a gyermekekkel elképzeltetnünk 
azt a környezetet, amelyben az esemény tör-
tént. Minthogy azonban az eseménynek szerep-
lői is vannak, akiknek ismerete nélkül nem 
tudnánk a költemény alapgondolatát a gyer-
mekek lelkébe átvezetni, azért be kell mutat-
nunk a költő édesanyjá t is, meg magát a köl-
tőt is. De be kell muta tnunk a tyúkot is, meg 
Morzsát, a hűséges cselédet is. Csak ezeknek 
bemutatása után térhetünk á t a költemény 
tulajdonképeni tá rgyalására , melynek első lé-
pése az elszavalás, a bemutatás. 

A költemény elszavalása történhetik szemlél-
tetés nélkiil is, de történhetik szemléltetéssel 
is. Az első esetben több gyermek lelkében eset-
leg hézagos maradha t az elképzelés, míg a má-
sodik lehetőséggel a hézagokat elkerülhetjük. 
Igen, de nem á l l í tha t juk a gyermekek elé 
Pe tő f i otthonát, a tyúkot, a kutyát , a költőt, 
az édesanyá t ! . . . Valóságban nem, de egy kis 
előregondolással, ügyeskedéssel megszemélyesí-
téssel a hív elképzelést elősegíthetjük. Petőfi-

nek, Petőf i édesanyjának és Pe tőf i szülőházá-
nak fényképét minden iskolában könnyen meg-
szerezhetjük. A tyúk, a k u t y a hű fényképe 
meg nein fontos. I lyent magunk is készíthe-
tünk úgy, hogy kéregpapír ra természetes nagy-
ságban szemelgető tyúkot, ülőhelyzetben fi-
gyelő kutyá t rajzolunk, azokat k ivágjuk s ké-
regpapírból készült ta lapzat ra á l l í t juk. H a még 
tökéletesebb szemléletet aka runk nyúj tani , ak-
kor a tul ipános ládát is elkészít jük papírból. 
A költőt a költemény bemutatásakor a taní tó, 
a további t á rgya lás és a begyakorlás közben 
pedig az olvasó gyermek személyesíti úgy, 
hogy szavalás, olvasás közben a tyúkra, a ku-
tyára néz, hozzájuk beszél. Minthogy a költe-
ményből nem tűnik ki az, hogy az édesanya 
ott volt-e akkor, mikor Pe tőf i a tyúkhoz és a 
kutyához beszélt, i t t felesleges lesz az édesanya 
megszemélyesítése. Er re ma jd a begyakorlás 
során kerülhet a sor, ami annak a jelenetnek 
elképzeltetésével történhetik, hogy az édesanya 
az ablakon, a j tón át kíváncsiskodhatott , hogy 
mit mond a költő a tyúknak, kutyának. 

Ennek a költeménynek t á rgya lása közben a 
tanítónak tehát a megjelenítő erejére kell tá-
maszkodnia s ugyanezt kell á tsugároznia a 
gyermekek lelkébe is. Ennek a megjelenítés-
nek sikerétől f ü g g a helyzet és a költő lelkü-
letének elképzeltetése s egyben a taní tás ered-
ménye. Az ilyen tárgyalás mellett a költemény-
ben leírt esemény élménnyé a lakul a gyermek 
lelkében, melyben ugyanazok a t a r ta lmi jegyek 
lesznek, amelyek a költő lelkében éltek akkor, 
mikor költeményét megírta. Ezek pedig neve-
lői szempontból nagyon, nagyon értékesek. 

A tanítás felépítése. 

Előkészítés. 
a) A költeményben leírt esemény helyének és 

szereplőinek bemutatása hangulatkeltéssel. — 
K i ez? — kérdezem Petőf i arcképét muta tva . 
— Mit tudtok róla? (Valószínű, hogy a gyer-
mekek egyet-mást már hal lo t tak Petőfiről . H a 
nem hal lot tak volna, elmondom, hogy szép köl-
teményeket ír t , költő volt s megemlíteni azo-
kat a verseket, amelyeket eddig már tőle ta-
nultak.) — Ez a Petőf i Sándor Kiskőrösön, eb-
ben a szegényes házban született , n i ! — mon-
dom és szemléltetem szülőházának a képét. — 
Ebben a kis házban lakott az ő édesanyja. Ez 
a jóságos tekinte tű néni, ni! — mondom s meg-
mutatom Pe tőf i édesanyjának a képét. — En-
nek volt egy ilyen búbos t y ú k j a , ni! — muta -
tom a kéregpapírból kivágott tyúkot, aztán a 
földre teszem. — De volt neki egy ku tyá j a is. 
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Ez is i t t van! — mondom, mutatom, m a j d a 
kéregpapírból kivágott ku tyá t is a földre ál-
lítom. — A szobájában meg ilyen tul ipános 
láda volt, — szólok, szemléltetem s megfelelő 
helyre teszem. — Ennek a fehérre meszelt kis 
házikónak tiszta szobácskájában éldegélt Petőfi 
édesanyja. Petőfi , akit a sors messzire sodort 
a szülői háztól, i t t sokszor meglátogatta édes-

anyjá t . (A II . osztályban a r r a felesleges volna 
ki térnünk, hogy Petőf iék később már nem lak-
tak Kiskőrösön.) 

b) Áthajtás. — Egyszer már hónapokig, ta-
lán évekig nem volt odahaza. Szíve, lelke na-
gyon vágyódott már a szülői házhoz, az édes-
anyjához. E l is határozta , hogy hazamegy. Az 
édesanyja már a kapuban fogadta fiát. Pe tő f i 
édesanyjának kezet csókolt, aztán megölelték, 
megcsókolták egymást. Leül tek a tornácra s 
beszélgettek. Később az édesanya vacsora u tán 
látott, Petőf i pedig bement a szobába. 

c) Célkitűzés. —• A szobában meglát ta eze-
ket, ni! — mondom a padlóra tet t t yúkra s ku-
tyá ra mutatva . Hogy mit mondott nekik, azt 
egy szép költeményben le is írta. Elszavalom, 
hallgassátok meg! 

Tárgyalás. 
a) A költemény bemutatása. A közvetlen, 

szép bemutatás azt k íván ja , hogy a tan í tó a 

közvetlen hangon szaval ja el a költeményt, 
úgy, min tha az előtte levő tyúkhoz és kutyá-
hoz beszélne. Ez kedves megjelenítés lesz a 
gyermek előtt, aki a taní tóban a költő meg-
személyesítőjét fogja látni . A költemény ez: 

Anyám tyúk ja . 

Ej, mi a kő! tyúkanyó, kend 
A szobában lakik itt bent? 
Lám, csak jó az Isten, jót ád, 
Hogy fölvitte a kend dolgát! 

Itt szaladgál föl és alá, 
Még a ládára is fölszáll. 
Eszébe jut kotkodákol, 
S nem verik ki a szobából. 
Dehogy verik, dehogy verik! 
Mint a galambot etetik. 
Válogat a kendermagban, 
A kis király sem él jobban. 

Ezért aztán tyúkanyó, hát 
Jól megbecsülje kend magát! 
Iparkodjék ne legyen ám 
Tojás szűkében az anyám! 

Morzsa kutyánk, hegyezd füled, 
Hadd beszéljek mostan veled! 
Régi cseléd vagy a háznál, 
Mindig emberül szolgáltál. 

Ezután is jó légy, Morzsa, 
Kedvet ne kap j a tyúkhúsra! 
Élj a tyúkkal barátságba'. . . 
Anyám egyetlen jószága. 

b) A gyermekek elmondják azt, ami első hal-
lásra lelküket megragadta. Kétségtelen, hogy 
a közvetlen szép szavalás erősebb hatás t gya-
korol a gyermekek lelkére. Mert ők be szeret-
nek, be akarnak számolni arról, ami lelkükben 
megjelenik, adjunk nekik alkalmat a r ra , hogy 
azt elmondhassák. Lesznek köztük olyanok, akik 
a költemény egyes részeit mondják el. Lesznek 
olyanok, akiknek képzelete már megindult s az 
egyes mozzanatokhoz hozzáfűznek valamit . 

költeményt könyv nélkül tud ja . (Szavalás köz- Lesznek, akik már következtetnek, ítélnek s lesz-
ben esetleg olykor-olykor a kezében levő nek, akik kérdeznek. Az észrevételeket elfoga-
könyvbe is belepillanthat.) Szép, természetes, dorn, ha kell tisztázom, de részletes megbeszé-
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lésbe, a taní tásnak ebben a mozzanatában nem 
bocsátkozom. 

Valószínű, hogy ezek a hozzászólások a költe-
mény egységét szétszórják. Ez nem baj , mert 
hiszen a további tárgyalás közben lesz alkal-
munk a gondolatfolyamatot rendezni, egybe-
illeszteni. 

c) .A költemény részenkénti tárgyalása. Ha a 

költeményt átolvasom s közben a tagoltságát, 
gondolatcsoport jai t keresem, megállapíthatom, 
hogy a költeményt három egységben tárgyal-
hatom. Az első rész Petőf inek a tyúkkal való 
évődése lesz. Az, amit a költemény első három 
versszakában ír le a költő. A második gondolat-
csoport a negyedik versszak lesz, melyben a 
tyúkot a költő kötelességére figyelmezteti . A 
harmadik gondolatcsoport a két utolsó vers-
szaka a költeménynek, melyben a Morzsa ku-
tyához beszél a költő. 

H a az osztály olvasási készsége anny i ra fej-
lett, hogy a gyermekek m á r az első olvasásra 
nyugodt , természetes hangon olvasnak, akkor 
már a taní tásnak ebben a mozzanatában kinn 
a padok előtt a tyúkhoz s a kutyához beszélve 
olvassanak. H a azonban az osztály olvasási 
készsége még kezdetleges, ezt ennél a mozzanat-
nál még nem kívánhat juk . 

— Olvasd el azt, amit Pe tőf i Sándor a tyúk-
nak mondott! — szólok s a gyermek elolvassa 
az első gondolatcsoportot. — Különös! Petőf i 
így szólí t ja meg a tyúkot : Ej , mi a kő! tyúk-
anyó, kend. — Ezt tréfából mondja. — Magázza 
a tyúkot . — Azért magázza, mert t ré fá l vele. 
Ügy mondja neki, hogy: kend, mintha valami 
öreg ember volna, — mondják önállóan esetleg 
a taní tó ki fe j tő kérdéseire a gyermekek. — Pe-
tőfi valamit kérdez is tőle. — Azt, hogy a szo-
bában lakik. — Talán nem is kérdezi ezt. — Ezt 
is csak olyan t réfásan mondja . — Igen, olyan 
tréfálkozó csodálkozással, — használom a találó 
kifejezést. — Dehát miért csodálkozhatott Pe-
tőfi? — Azért, mert a tyúknak nem a szobában, 
hanem kinn az udvaron van a helye. — Mit 
mondott azután a tyúknak? — Ázt, hogy: 
L á m . . . , — mondja el a gyermek az első vers-
szak két utolsó sorát, vagy szószerin t, vagy 
«csak a ta r ta lmát . — Csak azt nem tudom, hogy 

miért vihette föl az Isten annak a tyúknak a 
dolgát! — Azért, hogy már nem az udvaron, 
hanem a szobában lakik. — Váj jon miért lak-
hat ik benn a szobában? — Ki s miér t adhatot t 
neki ott helyet. — Petőf i édesanyja vitte be 
azért, mért nagyon szerette. — Vá j jon Petőf i 
miért lehetett kedves, szíves ahhoz a tyúkhoz? 
— Azért, mert az az édesanyja kedvence volt. 
— Mi mindent engedett meg annak a tyúknak 
Petőf i édesanyja? — Még azt is megengedte, 
hogy fölszálljon a l ádá ra és ott kotkodácsoljon. 
— S ha ragud tak rá, kikergették ezért a szobá-
ból? — Nem, még ezért sem ha ragud tak rá, 
mert nagyon szerették. — Úgy etették, mint a 
galambot. Nemcsak búzát, hanem még kender-
magot is adtak neki. — Még a kendermagban 
is válogatot t . — De honnan tudha t t a Petőfi , 
hogy kendermaggal etették s hogy abban is 
válogatott? — Bizonyosan látta, hogy a földön 
kendermag van, ami t nem evett meg a tyúk, — 
képzelik el a helyzetet s abból következtetnek 
a gyermekek. — K i n n az udvaron is kenderma-
got ehetett ez a tyúk? — Ott nem, hanem azt 
evett, ami t talált . — Ott keresnie kellett az 
ennivalót, a szobában pedig válogathatot t is. 
— Miből láthatta, miből következtethette Pe-
tőfi, hogy édesanyja nagyon szereti ezt a tyú-
kot? —• Abból, hogy nemcsak búzát, kukoricát, 
hanem még kendermagot is adott neki. — Vala-
kihez hasonlí tot ta Pe tő f i a tyúk jódolgát. — A 
kiskirályéhoz hasonlí tot ta. — Annak pedig 
ugyancsak jó dolga lehet s mégsem élt jobban, 
mint Petőf iék tyúk ja . 

— Olvasd el, hogy mire f igyelmeztette ezt a 
kényeztetett, dédelgetett tyúkot Petőfi! — 
mondom, miközben a gyermek szókincsét is 
bővíteni. A gyermek elolvassa a negyedik vers-
szakot s a helyesen vezetett taní tási alak mel-
lett, elolvasás u tán m á r felel is: — A r r a figyel-
meztette, hogy szorgalmasan tojjon. — Hogyan 
figyelmeztette? — Ügy, hogy becsülje meg ma-
gát, nehogy Pe tőf i édesanyjának ne legyen 
elég tojása. — Kit fél tet t akkor Pe tő f i? — Az 
édesanyját . Azt akar ta , hogy annak mindig 
elég to jása legyen. — Váj jon megfogadhat ta 
ezt a tyúk. — Én azt hiszem, hogy megfogadta 
és mindennap tojott . — Talán meg is kérdezte 
ezt Pe tő f i az édesanyjától . — Az lehet és az azt 
mondhat ta , hogy jó tojó. 

— Petőf i , amint a tyúkhoz beszélt, l á t j a ám, 
hogy ott a Morzsa is, Petőfiék ku tyá ja . Ez hall-
gatta, hogy mit mond a vendég Pe tő f i a tyúk-
nak. Pe tő f i most a kutyához fordult s annak is 
mondott valamit. Hogy mit, olvasd el, N.! — 
szólok s a gyermek elolvassa a költemény két 
utolsó versszakát. — Érdekes! Morzsának a fü-
lét kellett hegyeznie — mondom, hogy a gyer-
meket következtetésre s ennek a l ap ján a hely-
zet elképzelésére késztessem. — Azért mondta 
ezt Petőf i , hogy Morzsa jobban f igyel jen. — A 
kutya, mikor figyel, akkor a fülé t szokta he-
gyezni. — Ez a Morzsa is hegyezi a fülét , mond-
ják a gyermekek. — Váj jon mit csinálhatot t 
Morzsa, mikor Pe tőf i ezt mondotta neki? A két 
hátulsó lábára ült s Pe tő f i re nézett, s figyelt, — 
képzelik el a helyzetet a gyermekek. — Azt is 
mondotta Petőf i Morzsának, hogy m á r régi cse-
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léd a háznál s mindig emberül szolgált. De 
hiszen Morzsa az nem ember, nem cseléd. — De 
azért ő is szolgál. Vigyáz a házra s a gazdáját 
azzal szolgálja. — Ügy van! Mégpedig nem 
akárhogyan szolgálta Morzsa Petőf iék házát, 
hanem emberül. — Az azt jelenti , hogy jól, 
hogy hűségesen szolgálta azt a házat , — kere-
sik a gyermekek a szó tar ta lmát . — Valamire 
figyelmeztette is P e t ő f i Morzsát. — Arra , hogy 
ezután is jó legyen s hogy ne k íván j a meg a 
tyúkhúst . — De hiszen nem mondotta azt, hogy 
„ne k íván ja meg". — Ügy mondotta, hogy „ked-
vet ne kapj". Ezt úgy is mondhat juk, hogy „ne 
k íván ja meg". — Valami t a j án lo t t is neki. 
— Azt, hogy éljen a tyúkkal bará tságban azért, 
mert az az any ja ,,egyetlen jószága", — hasz-
ná l j a a gyermek a költemény szavát. — „Egyet-
len jószága", — ismétlem a kifejezést. — Mit 
tudha tunk meg Pe tőf inek ebből a mondásából! 
— Hogy csak az az egyetlen t y ú k j a volt az édes-
anyjának . — Minek mondja Pe tőf i i t t a tyúkot? 
— „Jószág"-nak. — Mit féltett P e t ő f i Morzsá-
tól? — A tyúkot. — S miért fél tet te? — Azért, 
mert az az édesanyjáé volt. — Hogyne féltette 
volna, hiszen Pe tőf i nagyon, nagyon szerette 
az édesanyját s f á j t volna neki, ha azt valami 
kár, bánat éri. Különösen az, ha az anyjának 
egyetlen tyúkjá t , jószágát ba j éri, a Morzsa 
megeszi. 

d) Mélyítés. Minthogy a költeményben leírt 
esemény is, meg a n n a k alapgondolata is vilá-
gosan áll a gyermekek előtt, má r a tanításnak 
ez u tán a mozzanata u tán gondoskodhatom a 
mélyítésről. — Miért évődhetett Pe tő f i azzal a 
tyúkkal . — Azért, mer t az az édesanyjáé volt. 
Az szerette, tehát ő is szerette. — Miért figyel-
meztette, hogy to j jon? — Azért, hogy az édes-
any jának legyen tojása . — Szerette az édes-
any já t s azért azt akar ta , hogy legyen neki to-
jása, — fejezik ki a gyermekek egy és ugyan-
azon gondolatot kétféle alakban. — Lám Petőf i 
akkor is az édesany já ra gondolt. — Amit Mor-
zsának mondott, abból is tudhat juk , hogy Petőf i 
szeretettel gondolt az édesanyjára, — indítom 
a gyermekeket az alapgondolatnak önállóbb 
keresésére. — Akkor is az édesanyjára gondolt, 
mikor Morzsát figyelmeztette, hogy ne bántsa, 
ne egye meg a tyúkot , — mondják a gyermekek, 
ami azt muta t ja , hogy megértették az alapgon-
dolatot. 

— Lám, Petőf i Sándor mindig édesanyjára 
gondolt, mikor a tyúkkal , kutyával beszélge-
tett. Váj jon gondoltok-e ti édesanyátokra, mi-
kor az udvaron kapargá ló tyúkokat , a lubic-
koló kacsákat, a legelésző libákat, meg a Csákó 
tehenet lá t játok? — kérdezem s valószínű, hogy 
a gyermekek ha l lga tnak . S ebben a hallgatás-
ban rej l ik a tan í tás egyik eredménye, azért, 
mert ilyenkor a lélek dolgozik. Keres i a hiányt , 
a mulasztást, amit valószínű, hogy alkalomad-
tán pótolni fog. 

e) A költemény megszakítás nélküli átolva-
sása. Egyrészt azért, mert a részletes táx-gyalás 
közben a költemény cselekménye kissé széthult 
a gyermekek lelkében, másrészt pedig azért, 
hogy a gyermekek lelkén á tszűr t költemény 
szépségeit most m á r tudatosabban érezzék, azt 

az egyik jól olvasó gyermekkel megszakítás 
nélkül olvastatom át. Olvasás közben most m á r 
kinn áll az osztály előtt s hol a tyúkra, hol a 
ku tyá ra néz, azokhoz beszél. Ezzel olvasása i s 
közvetlenebb, természetesebb hangú lesz. 

Begyakorlás. 
a) Az olvasás gyakorlása. A költeményt, a 

tyúkhoz és kutyához beszélve, több gyermek-
kel is elolvastatom. 

b) Dramatizálás. Habár a t an í tás előző moz-
zanataiban is volt dramatizálás, most azt azzal 
is bővíteni, hogy az édesanyát helyettesítő gyer -
meket valahogy alkalmas helyre állítom, ak i 
f ia cselekményét lesi, figyeli. 

c) Rajzoltatás. A költemény egyes jeleneteit , 
a benne szereplőkkel együtt , lerajzoltatom. 

d) A költemény megtanulása. A gyermekek 
a költeményt megtanul ják . Hogy az emlézés 
módját szemléltessem, az első egy-két verssza-
kot közösen t anu l juk meg. 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

a) Hazai tanügyi lapokból. 

Dunántúli Tanítók Lapja. M á j u s i kettős számá-
ban az erdő tavaszáról Benedek Vince í r t cik-
ket, az iskolai kirándulások rendezői számára. 
Dr . Bendeffy László Vas vármegye földtörténe-
tével foglalkozik. Meleg nekrológ mél ta t ja az 
imént elhúnyt Szabady Sándor t , aki félszáza-
don át volt a balatonmenti kis falu, Tótszent-
pál tanítója s egyik legelső ú t törője az iskolán-
kívül i népművelésnek. A lap nem felejtkezik 
meg élő kiválóságainkról sem és meleghangú 
cikkben emlékezik meg a Wodiáner-dí j ja l ki-
tüntetet t Gráf Samu soproni elemi iskolai 
igazgató érdemeiről s b e m u t a t j a a kitűnő pe-
dagógus arcképét is. A lap többi közleményei 
változatossá teszik a lapot. 

Tanítók Lapja. Az Országos Református Ta-
nító Egyesület hivatalos l ap jának június else-
jén megjelent számában pünkösd-ünnepi cik-
ket, majd az in ternátus i segély szétosztásáról 
a szerkesztő Ormós Lajos í r t , a szépérzék ne-
veléséről pedig Szabó Ká lmán . Külön cikkben 
ünnepli a lap Bodor Lajos kisújszállási taní -
tót abból az alkalomból, hogy az akadémiai 
Wodiáner- jutalómmal tünte t ték ki. A lap többi 
közleménye is figyelemreméltó. 

Nóferád—Honti Kultúra. Pá lyázato t hirdet a 
Visnovszky Rezső-alapí tványra és a lap ju t a -
lomdíjára. Meleg nekrológban búcsúzik el Zor-
kóczy Samutól, a nagy ember- és iskolabarát-
tól. Cikket közöl a tanítói lélekről, va lamin t 
egész terjedelmében közli Végh Károly lelkes 
megnyitó beszédét, melyet egyik járásközi gyű-
lésen mondott. Ambrus Béla Lappangó bajok 
című cikkében a veszedelmes kérdésekkel fog-
lalkozik. A lap többi része taní tói gyűlésekről 
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szól s a hirek rovatban Öveges Kálmán és 
Iván József elliúnyt taní tók érdemeinek szen-
tel kegyeletes sorokat. 

Evangélikus Népiskola. Részletesen tájékoz-
t a t j a olvasóit a most készülő Zsinat tárgy-
sorozatáról, m a j d Somogyi Béla elnök az egye-
sületi élet eseményeiről számol be. Schranz 
Vilmos t anár t anu lmányt í r t a nemzeti szocia-
lista Németország nevelésügyéről, melyben ki-
emeli a porosz kísérletezést a mezőgazdasági 
tanév bevezetésével, A kr i t ikai rovat bőven és 
nagy elismeréssel szól dr. Mitrovics Gyula „A 
neveléstudomány alapvonalai" című könyvé-
ről s Kmetykó János „Testnevelési vezér-
könyvhé t is igen melegen méltat ja . A folyó-
i ra t az Eötvös-Alap, a magyar egyházi énekek 
tervezete és a l i thurgikus istentiszteletek 
ügyéről t anu lmányt közöl. 

Katolikus Háziasszonyok Lapja. A lap május i 
számának vezető cikkét ezúttal Blaskó Mária 
í r t a Szűz Már ia tiszteletéről. Külön cikkben 
Szegedy Masszák Aladárné számol be a Nem-
zetközi Kathol ikus Nőszövetség római kon-
gresszusáról. Tudósítást közöl a Lapkiadó Szö-
vetség X X V I . küzgyűléséről s közli a védő 
Főhercegasszony nagyon érdekes és szép meg-
nyitó beszédét is. A lap többi rova tában ruha, 
tánc, színház, szövetkezeti kérdéseket tá rgyal 
s könyvismertetést és re j tvényt közöl, míg kü-
lön mellékletében a Szövetség 1933. évi műkö-
dési jelentését olvastuk érdeklődéssel. 

Szegedi Katolikus Tudósító. Tizedik számá-
ban poétikus búcsúzással P . Dús J a k a b S. .). 
kegyeletesen áldozik Szeged nemrég elhúnyt 
polgármestere, Somogyi Szilveszter tiszteletre-
méltó emlékének. Pünkösd ünnepéről Diósi 
Géza, a f ranc ia templomi szokásokról Gouder 
Andor ír cikket és Straub Ferenc t a n á r „Egy 
paptanár életéből" címmel érdekes megemléke-
zést Boldog P i ro t t i Pompolius-ról, aki, mint 
í r ja , „a Kegyesrendiek egyik ékes csillaga 
(1710—176(5), Kalazandi sz. József apostoli kö-
vetője, aki Voltaire hitetlen századában sok 
ingadozó lelket megmentett". 

A Magyar Asszony. Címlapján Szinyei-Merse 
Pál , a nagy festőművész Hűvös árnyék című. 
nagyszerű festményének reprodukcióját , belső 
oldalán pedig a MANSz-nak két vidéki, deb-
receni és derecskei elnökének, dr. Fráter 
Béláné és dr. Marjay Barnáné arcképét közli. 
A tar ta lmas lapszámban szépen megír t műve-
ket olvasunk ezúttal is D. Lénárt Ilonától, 
Veressné E. Csapó Máriától, továbbá Harsá-
nyi Gréte Az igazi boldogság című regényé-
nek befejezését. Különösen szép Ölbey I rén 
Fecskevár című verse. Érdekesek a lap művé-
szi, zenei rovatai is és a ruhadiva t eseményei-
nek il lusztrált ismertetése. Azonföliil külön 
mellékletben számol be a lap a MANSz ország-
szerte fölmerült eseményeiről és mozgalmairól, 
többek között a kiskőrösi Petőfi-szobor viszon-
tagságos történetéről is. 

b) Francia tanügyi lapokból. 

Mozgófénykép és nevelés. 
.A. mozgófénykép a legmodernebb eszközök 
egyike, amelyet még nem is ismerünk eléggé 
s alig tudunk kellőképen használni, pedig 
olyan jó tu la jdonságai vannak, amelyek meg-
becsülhetetlenül értékessé teszik. A könyv-
nyomtatás csak az olvasnitudóklioz szól, míg 
a film, az ő lá tható és lelkes beszéde ú t j án , 
egyaránt könnyedén megértet i magát a t anu l t 
s a műveletlen emberekkel, a kicsiny gyerme-
kekkel s az í rás tudat lanokkal , sőt — amin t 
ú jabb kísérletek bizonyít ják — még az ál latok-
kal is. A könyvnyomtatás ugyan az egész vilá-
gon szerteárasztotta az ismereteket, de minő 
lassan! A mozgófényképtől ellenben, a tapasz-
taltak alapján, jogosan e lvárha t juk , hogy sok-
kal ta gyorsabbá és ha tásosabbá teszi ezt a fo-
lyamatot. 

A könyv s a f i lm egybevetésével ez utóbbi 
ellen csak azt az alaposnak látszó kifogást 
szoldák emelni, hogy mélység dolgában el-
marad az írott m ű mögött. De ez a kifogás sem 
tekinthető teljesen megokoltnak, mert például 
a Byrd kapi tány délsarki expedícióját bemu-
tató képek csak oly tanulságosak, akár Char-
cot professzornak ugyanerről szóló könyve. 
E sorok í rója végignézte az eiőbbenieket és át-
olvasta az utóbbit , egyforma élvezettel és 
ugyanakkora haszonnal, még csak azt a kér-
dést sem tudná eldönteni, hogy melyiknek 
ítélné oda az elsőséget; pedig ez a kérdés jogo-
san föl sem vethető, mert a közlésnek ez a két 
a l ak ja egyáltalában nem teszi fölöslegessé, in-
kább kiegészíti egymást, olyan ú j elemeket 
ölelve föl, amelyeket a másik nem képes vissza-
adni. 

Természeténél fogva a mozgófénykép min-
dent be tud muta tn i : azokat az eseményeket, 
amelyek a Föld felszínén játszódnak le s azo-
kat a jelenségeket is, amelyek a mikrobáknak 
s az atomoknak világában mennek végbe. 
Emellett hozzásimulhat mindazokhoz a többi 
eszközökhöz, amelyeket az ember a maga bol-
dogulása érdekében megalkotot t : a repülőgép-
hez, az automobilhoz, a búvárkészülékhez, a 
nagyítólencséhez, az X-sugarakhoz stb. Ügy 
mozog a térben, min tha ez nem is léteznék reá-
nézve: nagyszerű egységbe képes foglalni a 
legkülönbözőbb s egymástól legtávolabb fekvő 
képeket, el t u d j a nekünk mesélni mindazt, ami 
szerte az egész vi lágon egyidejűleg végbemegy. 
Éppen így nem ismeri az időt, az időtar tamot 
sem: ugyanazzal a könnyedséggel eleveníti föl 
előttünk rég le tűnt idők eseményeit, m in t 
ahogy meg t u d j a gyorsítani a növény növeke-
déséi és meglassítani a m a d á r röptét. 

Végül pedig van olyan képessége, amelyet 
eddig nem hangoztat tak, amellyel csupán a 
film rendelkezik s amely ú j teret nyit a tudo-
mányos vizsgálódásra: ez az időérzéknek a föl-
borítása. Hogy ábrával szemléltessük, A és B 
közt az idő valóban letelvén, 

A B I, 1 
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egyedül a film képes rá, hogy megszakítat lan 
folytonosságban elénk t á r j a az utat vissza-
menőleg B-től A-ig, amelyet pedig képzeletünk 
csak töredékesen 

A Ái Aa A-3 Ai B 
I 1 1 1 1 1 

tud visszaállí tani, ekként: At B, A3 A4, As Aa 
stb., aminél az egyes töredékeknek nem lehet 
más értelme, min t A B. 

Valamely probléma vagy tény bemutatásánál 
a mozgófénykép pompás elrendezője a gondo-
latnak, segítségével könnyedén kapcsolhat juk 
össze a valóságost az elvonttal, az igazi lát-
ványt a vázlattal , amióta pedig hangos: a zö-
rej t , beszédet s az éneket a képpel. A szín s 
ami rövidesen várható: a domborulat csak 
emeli képességeit. 

A fi lm tehát igen bonyolult, sokoldalú és ha-
ta lmas eszköz, amely nagy vonzóerőt gyakorol 
az emberre, ennek folytán ta lá lomra való hasz-
nála ta veszéllyel is járhat . Természetes, hogy 
már is a legkülönfélébb á r t a lmakka l vádol ták 
meg, többnyire az ő terhére í r j ák az i f j ú s á g 
elkövette bűntetteket, becsmérlői még attól sem 
r iadnak vissza, hogy neki tu la jdoní tsanak min-
den gonoszságot, amelynek valódi okát nem si-
kerül t kinyomozni. Véleményem szerint azon-
ban aminő kétségtelen, hogy az értelemre hat , 
éppoly bizonyos, hogy nincs semilyen ha tás-
sal sem az érzelmekre, sem pedig az aka ra t r a . 

Az értelemre nézve a f i lm a tapasztalat , a 
közvetlenebb, reálisabb tapasztalat , mint akár 
a szóbeli vagy írot t előadás, a k á r a képek, aká r 
a más végezte kísérlet, mer t a mozgófénykép 
a legszabatosabb visszaadása a való életnek. 
Állandó figyelmet igényel, amelyet pedig meg 
kell osztani egyrészt a vásznon megjelenő sok-
féle kép, másrészt a csatlakozó hangok és be-
széd közt. Ezál tal erősíti és fejleszti a f igyel-
met, a vizuális (látásbeli), audi t ív (hallásbeli) 
ós verbális (szóbeli) emlékezőképességet, hal-
la t lan bőségével gazdagít ja a képzeletet ós al-
kalmat n y ú j t a gyakorlat i érzék, a gondolko-
zás és az ítélkezés tökéletesítésére is. És ezen-
közben megsokszorosítja a tapasztalatot, olyan 
látott dolgokhoz j u t t a t j a a korlátolt életviszo-
nyok közé szorított egyéneket, aminőket ezek 
sohasem ismerhetnének meg közvetlenül, olyan 
problémák tömegét veti föl előttük, amilyenek 
másként sohasem foglalkoztatnák őket. 

Az érzelmességet ellenben legföljebb ha a 
képzelet közvetítésével befolyásolja. Az érzé-
keny gyermekeket vagy felnőtteket szánako-
zásra vagy lelkesedésre, a többieket meg latol-
gatásra vagy elmélkedésre indí t ja . Ugyanez a 
helyzet az aka ra t dolgában is : azokkal a gyors 
és sokrétű tapasztalatokkal, amelyeket nyú j t , 
megélénkíti a haj lamokat . A cselekvési lehető-
ségek bemutatásával ösztönzi az erélyes, tett-
erős egyéneket, az álmodozó terniészetűeket 
ta lán sugalmazza, de akara to t , ami nincs ben-
nük, nem tud nekik adni. 

A mozgófénykép tehát táp lá l ja az ér telmet 
ós fejleszti a velünkszületett haj lamokat , de 

nem vál toz ta t ja meg azokat, akár a tegnap saj-
tója vagy a ma avia t iká ja , amelyek szintén 
gazdag for rása i az értelemnek s a tudásnak, 
de azért éppúgy nem módosították az emberek 
akara tá t és érzelmeit. 

A moziban, minthogy oly mély hatás t gya-
korol, még nagyobb gonddal kell megválogatni 
a bemuta tás ra kerülő anyagot, mint akár a 
színházban vagy az iskolában. Ennek az anyag-
nak egészségesnek, erővel teljesnek, feddhetet-
lenül erkölcsösnek és esztétikailag szépnek kell 
lennie. Kerü ln i kell minden túlzást, még a 
mennyiségben is, mer t a sok megárt szemnek-
fejnek egyaránt . 

Észszerűen alkalmazva, a film haszna határ-
talan, a nevelésben pedig egyenesen hivatva 
van rá, hogy legelső segéde legyen a tanítónak. 

Sok mindenre megtaní t , aktuali tása és bizo-
nyítékai révén elsősorban is magára az életre, 
aztán az egészségtanra, a természettudomá-
nyokra, mennyiségtanra , csillagászatra, föld-
rajzra , földtanra , térképészetre, népra jzra , tör-
ténelemre, közgazdaságtanra, a különféle művé-
szetekre, technikai tudományokra, orvostudo-
mányra stb. Tán éppen csak az i rodalmi isme-
retek nem látszanak szorosan a tárgykörébe 
tartozni. 

Föl lehet és kell is használni az iskolásgyer-
mekek oktatásánál , a rendellenesek s az el-
maradot tak képzésénél, mindennemű szakembe-
rek tökéletesítésénél s végiil a tömegek neve-
lésénél. A szűkebb értelemben vett oktató- vagy 
nevelőfilmeket pedig sokasítani ós terjeszteni 
kell, legyenek azok némák vagy hangosak, ma-
gyarázatosak vagy pedig a tanító előadásával 
kísértek. 

A mozi a leghatalmasabb s a legegyeteme-
sebb minden nyelv között. Fölötte kívánatos, 
liogy a nevelők ne engedjék át az üzéreknek 
s haszná l ják fel ezt a modern és hatékony esz-
közt a legszebb és legnemesebb célra: a gyer-
mek, a nevelés javára . £ e - 0 M e ßourdel. 

Pour l'Ére nouvelle (Párizs), 
1934 február i szám. 

c) Német tanügyi lapokból. 

Hogyan vizsgáztassunk? 

E r r e a kérdésre igyekszik választ adni Dr. G. 
Sellinek (Leipzig) az alább ismertetet t cikké-
ben. 

Minden vizsgálat célja általában, hogy meg-
győződjünk arról, vá j jon a tanuló megszerezte-e 
a vizsgálat i szabályzatban előírt ismereteket; 
különleges célja pedig, hogy megállapítsuk, váj -
jon a tanuló átértet te-e a tananyagot, s meg-
szerzett tudása elmélyüli-e. Ez utóbbiról a vizs-
gázó akkor tesz tanúságot , ha a fel tet t kérdé-
sekre határozott formában tud válaszolni s ez-
zel igazolja, hogy az anyagon uralkodik. 

A vizsgáztatótól elvárható, hogy alkalmas le-
gyen a reá háramló fe ladat elvégzésére és bizo-
nyos megérzéssel rendelkezzék, amihez ember-
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ismeretre van szüksége. Fontos, hogy a vizsgáz-
tató minden előítélet nélkül foglalkozzék a vizs-
gázó tanulóval, s hogy a jellem és teljesítmény 
szubjektív megítélése éppen olyan távol álljon 
tőle, mint a tanulóhoz való akarat lan vonzó-
dása. A vizsgáztató elsősorban mint a tanuló 
lelkiállapotát szem előtt tar tó pedagógus visel-
kedjék s csak másodsorban mint módszertani 
elvektől i rányí tot t pedagógus. Ha a vizsgáztató 
a tanuló első feleleteiből tisztába jön azzal, 
hogy a vizsgázó lelki ál lapota megfelelő, akkor 
nem lesz nehéz, mint pedagógusnak a vizsgálati 
anyagot módszeresen és rendszeresen kikér-
dezni. Ezenkívül rendelkezzék a vizsgáztató 
egyéni hatóerővel, vagyis legyen személyisége, 
mert csak így kapnak a kérdéseire adott felele-
tek is bizonyos felfogásbeli önállóságot. 

A vizsgálatot a vizsgázó értelmi képességéhez 
kell szabni, minthogy pedig ez minden tanuló-
nál más és más, a vizsgáztatónak már a kérdés 
feladásában alkalmazkodnia kell az értelmi kü-
lönbségekhez. A tanuló ne is sejtse, hogy őt 
most vizsgáztatják. Az adandó feleletnek úgy-
szólván benne kell lennie a feladott kérdésben, 
anélkül azonban, hogy ezzel feleslegessé válnék 
a tanuló logikus, helyes gondolkozása. így a 
tanulót észrevétlenül a r ra késztetjük, hogy fe-
leletében a képzelőerőt és az okozati gondolko-
dást könnyűszerrel egybekapcsolja. A vizsgáz-
tatónak tökéletesen uralkodnia kell a vizsgálat 
anyagán és az élettel teljesen kell ákérdeznie. 
A látszólagos elvont, holt előírásos anyagot pél-
dákkal és vonatkozásokkal összefüggésbe kell 
hozni a gyorsan lüktető élettel. Az egész vizs-
gálati e l járás t i tka a vizsgálati anyag és a vizs-
gálati mód helyes értelmezésében, a vizsgáztató 
részéről való alapos átdolgozásában és n \ izs-
gázó részéről való átérzésében rejlik. í gy lesz a 
vizsgálat összekötő lelki híd a tanító és a ta-
nuló között. 

A kérdezés módjára vonatkozóan a cikkíró-
nak a következő megjegyzései vannak: 

A kérdés feladásának kiindulópontja lehet in-
duktív vagy deduktív, de mindig figyelemmel 
kell lenni arra , hogy a kérdések teljesen fel-
öleljék a szóbanforgó tárgyat , még pedig rend-
szeresen és minden oldalról megvilágítva, más-
részt, hogy minden, a tárggyal összefüggő vo-
natkozás szerves egymásutánban kifejezésre 
jusson és az emlékezetben rögzítődjék. Az ilyren 
kérdezési mód leköti a tanuló figyelmét, a fel-
adott kérdések beható átgondolására készteti 
őt és az így átértet t dolog lényegét illetően ön-
álló és biztos feleleteket vált ki belőle. Ez az el-
já rás azonban a vizsgáztatótól ítélőképességben 
és értelemben való iskolázottságot követel. De 
ezen kívül még a következő követelményeket is 
támogat ja vele szemben: a vizsgálat anyagának 
„általános" áttekintése, „tanító céllal" való el-
rendezése, a kérdések ,,világos és szemléletes" 
feladása. 

Ha a vizsgázó írásban (táblán) felel valamely 
kérdésié, az esetleges hibát szóval kell helyre-
hozatni. A meg nem ér te t t dolgokat módszere-
sen és rendszeresen kell megvilágítani. Inkább 
időzzünk hosszabban egy-egy kérdezett tanuló-

nál, semhogy többektől bevár juk a többnyire 
eltérő válaszokat. Fontos, hogy a kérdés akusz-
t ikai lag felfogható, tehát hallható, a lényeget 
hangsúlyozó legyen, másrészt, hogy az emléke-
zetben világosságot gyújtson, tehát a lelki lát-
hatóság optikai jellegével bír jon. 

Minden vizsgálat alkalmazkodjék gazdasági, 
szociális és értelmi tekintetben az iskola hiva-
tásbeli követelményeihez. K i kell teljesen kap-
csolni minden olyan eljárást, amely mestersé-
gesen halmozza a kérdéseket, aká r az alkalmas-
ság megítélése, aká r pszichotechnikai vizsgáló-
dás célzatával. A vizsgáztatónak legyen érzéke 
a gyakorlatban megfogható célokkal szemben, 
melyeknek elérésére számos kifogástalan eszköz 
áll a rendelkezésére. Ezeknek alapos feldolgozá-
sához azonban az elméleti módszertan törvé-
nyeinek gyakorlat i alkalmazásához való kész-
ség szükséges. 

Minden értelmi foknak és minden iskolai év-
jára tnak (osztálynak) sajátos élete van, ennél-
fogva a vizsgálat anyagának is sajátosnak kell 
lennie. A vizsgáztató tehát csak így haladhat 
céltudatosan a vizsgálat egyénileg változó utain, 
ha ezekkel a különbségekkel tisztában van. 
Ehhez feltétlenül szükséges egy bizonyos vizs-
gáztató készség, amely nincs meg valamennyi 
tanítóban és csupán fáradságos munkával sze-
rezhető meg. Ezt nevezik gyakorlat i pedológiá-
nak és pedagógiának. 

(Die Quelle.) 

TUDOMÁNY, IRODALOM, MŰVÉSZET 

Böngérfi János: Legendás magyar múlt. — 
A hún-magyar hősmondakör folytatása. — 
I I I . Verseskönyv. Kókai La jos kiadása. Ára 
1 pengő. 

,,A magyar nemzet történelmi múl t ja rend-
kívüliségekben, csodás történelmi mozzanatok-
ban olyan gazdag" — mondja Böngérfi János 
e verseskönyv előszavában — „mintha csak a 
mondák és legendák körébe tartoznék. A törté-
nelmi és mondai elemek annyira egybefolynak, 
hogy alig tudjuk őket egymástól megkülönböz-
tetni." Szent László kirá lyunk csodás tetteivel 
végződik a Királymondakör. Könyves Kálmán 
trónraléptével folytatódik a magya r hősmonda-
kör. Ez időtől kezdve az 1848—49-i szabadság-
harc ig reánk marad t ismertebb mondákat és 
legendákat tör ténelmi keretben dolgozza fel a 
szerző. Mivel „a hagyomány, a múlt , emlékeink 
szépsége és ereje az évek számával nőtt ön-nő": 
a szerző e felbecsülhetetlen nemzeti kincset az 
i f j ú s á g és a nép széles körébe szórja, hogy 
életre keltse és növelje a nemzeti szellemet és 
öntudatot. 

Böngérfi János e legújabb verseskönyve ele-
jétől végéig a magyar nemzeti szellem, a ma-
gya r egység lelkes hirdetője. 

Történelmünk változatos m ú l t j a : a fény és 
ború, erényeink és hibáink; az Árpádok, az 
Anjouk és a Hunyad iak dicsősége, a Jagellók 
tehetetlensége, a Habsburgok kora, a magyar 
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hősök hosszú sora; nagy államfői-fiaink, ki-
váló nő-alakjaink min tha megelevenednének. 

A Legendás m a g y a r múlt költeményei egytől-
egyig szavalásra a lkalmasak. Iskolai és nép-
ünnepélyeken hazaf ias lelkesedésükkel a nem-
zeti szellem, a nemzeti egység ápolására valók. 
Tanítók, tanárok a m a g y a r nyelv s a történe-
lem taní tása közben szintén jó hasznát vehetik 
e verseskönyvnek. Ára 1 P. Megrendelhető 
Kókai La jos könyvkereskedésében (Budapest, 
K am mer may er K ár o 1 y - utca). 

Kelemen Ferenc: „A régi Makó cserepei". 
(Horváth Ferenc könyvkereskedő bizománya, 
Makó.) 

Makó város m ú l t j á r a vonatkozó néhány érde-
kes adatot gyűj tö t t össze a városi levéltárban 
folytatot t kuta tásai során Kelemen Ferenc. Eze-
ket a város m u l t j í n a k egy-egy részletére vilá-
gosságot vető adatokat feldolgozva és csoporto-
s í tva a d j a most közre ízléses, közel százoldalas 
könyvecskéjében. 

Még lényegtelennek látszó, de tör ténelmi mul-
t u n k r a vonatkozó adatok fe lkuta tását és meg-
őrzését is helyeselnünk kell s teljesen osztjuk 
a szerző felfogását, aki ezeknek a feljegyzések-
nek közreadásával a Szülőföldismeret bővítését 
s ezzel a hazaszeretet erősödését k íván ja szol-
gálni. Valóban úgy van, amint a szerző mondja, 
hogy más, nyugodtabb viszonyok közt fejlődött 
városok válogathatnak a mul t jukból fennma-
radt legjellemzőbb dokumentumok között, a 
makóiaknak még a cserepeket is fel kell szedni 
és megbecsülni, ha valamelyest is rekonstruálni 
a k a r j á k elődeik életviszonyait. Ezen a városon 
végigszántott tör ténelmünk minden fergetege, 
ininden csapása, versenytpuszt í tot tak it t a tö-
rök, tatár , kuruc ós labanc hadak, dögvész, tűz 
és árvíz s a magya r ság megtörhetet len élniaka-
rását bizonyít ja az a körülmény, hogy mindig 
akad tak vállalkozók, akik a r r a az akkor isten-
verte helyre nemcsak ú j haj lékot mertek épí-
teni, de újból és újból fel is tudták azt virágoz-
tatni . Természetesen ezek miatt a sorozatos csa-
pások miatt lett szegény Makó a tör ténet i emlé-
kekben s ez a szegénység teszi kötelességgé még 
a leglényegtelenebb történet i adatnak és emlék-
nek lelkiismeretes, gondos összegyűjtését is. 

Havas István: Városok városa. Megjelent a 
Singer és Wolfner cég kiadásában. 

F inom kis minia tűrképek sorozatában számol 
be e l í rai verskötetében az idegenek á l ta l any-
nyiszor megcsodált fővárosunk szépségeiről a 
f inom hangulatok költője: Havas I s tván. Buda-
pest megszokott, i smert panorámá ja va lami ú j 
varázst kap a költői meglátás, a l í ra i átélés 
tükröződésében. Egymásu tán sorakoznak fel 
előttünk fővárosunk szépségei: a Duna téli 
pompája , a Hűvösvölgy csillogó hólepelben, a 
Császárfürdő ker t j e a biedermeier-kor roman-
tikus vi lágának bekeretezőjekép; a holdvilág-
gal átszőtt Buda, József nádor szobra, a Petőfi-
szobor, a Szegényház, gyár, vár ós templom, 
de vá j jon el lehetne-e a ta rka képek özönét 
•sorolni, melyeket Havas István költői képze-

lete kiemel a mindennapi meglátások szürke, 
banál is világából s l írai átélés tükrében csil-
logta tva a poézis szférájába emel? Így, a köl-
tészet csillogó ruhá jában , a szavak kép- és 
színfestő pompá jában még inkább rabul ejt i 
szívünket sokszor látott Budapestünk babonás 
szépsége. Havas I s tván egyforma művészettel 
t u d j a simítani költői nyelvét a régi Budapest 
ódon szépségeinek s az ú j Budapest káprázatos 
varázsának megénekléséhez. A külső forma, 
nyelv és versalak is hozzájárulnak ahhoz, hogy 
e l í ra i impressziókkal átszőtt miniatűrképeket 
pompásan cizellált kameákhoz tegyék hason-
lóvá. 

A tiszta, nemesveretű formaművészet nemes-
pa t iná jú lélek megszólaltatója: a kis miniatűr-
képeken is átcsillog Havas I s tván magyar f a j i 
és külön pesti büszkesége. De f inom csokorba 
szedi elénk a szerelem romant ikus v i rághaj tá-
sait, lamartinei lélekkel borong a multakon, 
óaranytól csillogó keretbe szedi a mult tün-
döklő, dicsőséges képeit, a részvét és ember-
szeretet könnyeit hu l l a t j a a szegények mene-
dékháza tövében, vagy a szeretet mosolyát 
küldi a padsorban fáradtságtól elalvó, munká-
ban elgyötört testű kis emberpalántára . Szere-
tet, megértés, emberi részvét hozsánnáznak ki 
áldó zsolozsmákként Havas I s tván finom írá-
saiból. Fo rmában változatosságot és tökéletes-
séget muta tnak költeményei, de ta lán legmeg-
kapóbbak szonettjei, amelyek külső formájának 
bevégzett tökélye a stílusnak hol erőteljes, ér-
ces veretével, hol csipkefinomságával párosul-
tan a f rancia parnasszista költők l 'art pour 
l 'ar t mestereit j u t t a t j á k eszünkbe. 

Rakssányi Mária. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Archiv für das schweizerische IJnterrichts-
wesen. (A svá jc i oktatásügy okmánytára.) 18. 
évfolyam 1932. A szövetségi ko rmány támoga-
tásával kiadja a kantónok nevelésügyi igazgatói-
nak értekezlete. Zürich 1932, XIV+257 és 229 
lap. 

Svá jc oktatásügyének ez a legújabb hivata-
los évkönyve (a megelőző 1923-ban jelent meg) 
minden i rányban kimerítő hiteles adatokkal 
szolgál és élénk tanúbizonyságot tesz a szövet-
ség és a kantónok megállást nem ismerő cél-
tuda tos munkásságáról . A svájci közoktatásügy, 
m i n t ismeretes, erősen decentralizált : a 25 kan-
tón mindegyikének megvan a maga iskolaszer-
vezete és töivénye, amely szorosan alkalmaz-
kodik a helyi viszonyokhoz (népesség, feleke-
zet, nyelv, fö ldra jz i helyzet), de változatosság 
ellenére a szövetség és a helyi hatóságok együtt-
működése révén, főleg az iskolák szervezeté-
ben, fel ismerhetők bizonyos közös irányelvek. 
I lyen pl. az iskoláknak a „felépítésben" meg-
nyilatkozó egymásra következő négy csoport ja : 
1. elemi, felső elemi és továbbképző iskolák 
(Primarschule, erweiterte Primarschule, Fort-
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bildungsschule); 2. polgári éw hivatásbeli isko-
lák (Sekundärschide, Berufsschule); 3. közép-
iskolák (Mittelschule, Progymnasien. Gymna-
sien, Lyzeen, Realschule etc.); 4. főiskolák. 
E tekintetben a kötet élén jól tá jékoztató ösz-
•szefoglaló bevezetés olvasható. Az egész okta-
tásügy központi szerve a belügyi hatóság (De-
partement des Innern). 

Maga a munka két főrészre különül: az első 
kantónonként ismertet i részletesen az iskola-
ügy szervezetét, bőséges statisztikai kimutatá-
sokkal szemlélteti az iskolák, tanulók, tanerők 
stb. számát, úgyszintén a tanerők illetményeit. 
A második főrész a szövetségnek és a kantó-
noknak idevágó törvényeit és rendeleteit közli 
eredeti szövegben: 22 kantonét német nyelven, 
Waad t és Genf kantonét f rancia , Tessin kan-
tonét olasz nyelven. 

A gazdag tartalomból, amelyet egy ismerte-
tés keretében lehetetlen kimeríteni, csak egy-
két részletet r agadunk ki, amely nálunk is ál-
talános érdeklődésre számíthat. í gy pl. fel tűnő 
azoknak a részben magánintézeteknek nagy 
száma, amelyek erkölcsileg veszélyeztetett, úgy-
szintén testileg vagy szellemileg fogyatékos 
gyermekek nevelését intézik: Zürich 23+16, 
Bern 17+8, W a a d t 9+4. Genf 8+2 stb. Ezekhez 
j á ru lnak szabadlevegős és erdei iskolák: Zü-
rich 3, Bern 2, W a a d t 5, Genf 2. Külön emléke-
zik meg e kiadvány a genfi J . J . Rousseau-inté-
zetről (Institut des sciences de I'education), az 
egyetem irodalmi fakultásával kapcsolatos in-
tézményről, amely . .Európában a neveléstudo-
mányoknak egyetlen főiskolája", végül néhány 
sort szentel az ugyancsak genfi nemzetközi felső 
tanulmányok számára szervezett intézetnek, 
amelyben jogi vagy közgazdasági egyetemet 
végzett hal lgatóknak tar t előadásokat egy-egy 
svájci , francia, német és amer ika i professzor. 
A híres zürichi pedagógiai múzeum és könyv-
tár, a „Pestalozzianum" ellenben kimaradt . 

Azoknak, akik Svá jc közoktatásügyét beha-
tóan óha j t ják megismerni, ennél jobb forrás-
munká t nem a ján lha tunk . k f . 

Bulletin du Bureau International d'Éducation 
Genéve. V l I I e année, ler t r imest re 1934. nr. 30, 
52 p. 

A genfi nemzetközi nevelésügyi h ivata lnak 
ez a legújabb k iadványa ismét számos érdekes 
adatot és tanulságos közleményt tar ta lmaz. Az 
első a közoktatásügyi költségvetések csökken-
tésével foglalkozik, a második 37 állam szá-
mára közli a nép- és a középiskolák munka-
nap ja i t (amiből a szünnapok számára lehet 
következtetni). Le mouvement éducatif c ímű 
főrész (7—25. 1.) országonkint közli a jelentő-
sebb eseményeket az oktatás- és nevelésügy 
terén (Magyarországot elég mostohán egy, az 
I f j ú s á g i Vöröskeresztre vonatkozó rövid köz-
lemény képviseli). Következik: Békére való ne-
velés és nemzetközi együttműködés (Nemzet-
közi gyermekcsere, tanulók nemzetközi levele-
zése stb.). Iskolai törvényhozás (Belgium, Ír-
ország). Bő i rodalmi rovat (35—46. 1.). A Bureau 
hivatalos közleményei: ülések, kapcsolatok és 
levelezések a külföldi közoktatásügyi hatósá-

gokkal, végzett és tervbevet t munkálatok. A 
közérdekű adatoknak alkalmilag sorát e j t j ük a 
Külföldi Szemlében. 

Aus dem Rechenunterricht der Volksschule 
(A népiskolai számtantaní tás köréből). Von 
pens. Lehrer J . Pósfai, N i t ra (Slowakei). 1934, 
33 lap. 

Egy az elszakadt Felső-Magyarországon élő 
nyugalmazott magya r taní tónak németnyelvű 
munkácskája , amely élénk tanúságot tesz szer-
zőjének önzetlen ügyszeretetéről. A tisztelet-
példányként szétküldött füzet bevezetésében 
utal arra , hogy egész életünk a számokon épül 
fel, utolsó mondatában pedig leszögezi, hogy 
„A számolás: igazság és igazságra nevel". Szer-
zőnk célja a hagyományos számtantaní tás egy-
némely módszerbeli fogyatkozásának kiselejte-
zése, amit gyakor la t i példáknak kétszeres meg-
oldásával szemléltet és 7 táblázat tal igyekszik 
megkönnyíteni. Hangsúlyozza a taní tásra va ló 
gondos előkészítés, a gyengébb tanulókkal való 
foglalkozás fontosságát és érdekesen í r j a le 
azt a körültekintő el járást , amellyel s ikerül t 
neki a feladatok kidolgozásánál a tanulók visz-
szaélésének, csempészésének elejét venni. A fü-
zetkét a j á n l j u k a ka r t á r sak jóakaró figyel-
mébe. k f . 

K Ü L F Ö L D ! S Z E M L E 

Tolsztoj gondolatai a nevelésről. 
Jaszná ja -Po l jána bölcse a helytelen mód-

szerről egy helyen ezt í r j a : „Egy tanító be-
szélte, hogy X fiú rosszul tanul, mert nem 
tudja szóval elmondani és leírni a matematikai 
feladatot. Én azt mondottam, hogy a szóval 
való elmondás követelése az értelmetlen ma-
golás követelése. A fiú megérthet te a feladato-
kat, de még nem talál a kifejezésükre meg-
felelő szavakat . A tanító igazat adott nekem 
és azt mondta : Igen, mi, tanítók, kötelesek va-
gyunk még a szavakat, a formákat is bema-
goltatni. Pl. azt kell tan í tanunk, hogy a fel-
adat megítélését ezzel a szóval kell kezdeni: 
,ha ' . . . 

Ha nekem azt mondanák, hogy így taní tot-
tak J apánban 1000 esztendővel ezelőtt, hát nagy 
nehezen elhinném, de ná lunk ez a legfrissebb 
egyetemi okta tás gyümölcseként szerepel." 

A nevelésre és önnevelésre vonatkozóan 
Tolsztoj egyik gondolata ez: „A nevelés az 
élet következménye. Rendszerint azt hiszik, 
hogy bizonyos kort elért emberek tudják, hogy 
milyennek kell lenniök az embereknek ál talá-
ban, tehát képesek az embereket olyanokká 
nevelni. Ez nagy tévedés! Először is az embe-
rek nem tud ják , hogy milyeneknek kell lenniök 
az embereknek. A legjobb esetben csak azt az 
ideált tudják , mely felé törekedni kell. Másod-
szor meg a nevelő emberek maguk sem készek. 
Nem elég neveltek, hanem maguk is előbbre 
haladnak és nevelődnek, hacsak nem holtak. 

Következésképpen minden nevelés abban 
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csúcsosodik ki, hogy magunknak kel] jól él-
nünk, nevelődnünk. Csak így ha tha tunk má-
sokra, így nevelhetünk másokat, különösen 
azokat a gyermekeket, akikkel élünk. 

Legyünk igazak, becsületesek a gyermekek-
kel szemben, ne rej tegessük előttük azt, ami a 
lelkünkben végbemegy. Ez az egyedüli ne-
velés." 

Másut t meg így í r : „Életünknek, ha azt 
aka r juk , hogy az teljes legyen, feltétlenül két-
oldalúnak kell lennie. Tel jesí tenünk kell az 
élet feladatai t a magunk számára és ha tnunk 
kell az emberekre az élet hamisságának a 
megváltoztatása végett a helyes elvek hirdeté-
sével. 

Én azt mondom és azt gondolom, de mások 
is azt gondolják felőlem, hogy én hatássa l va-
gyok az emberekre az én taní tása immal . Hi-
szen i ra ta imat minden nyelvre lefordí t ják, 
minden nyelven olvassák. Önöknek gyerme-
keik vannak, akik a szívükben kiviszik az 
életbe az önök tel jes lelküket, legjobb gondo-
la ta ikat és közlik azokat másokkal." 

A tudomány és a pedagógia ágairól így ír : 
„Három pedagógiai ág van, mert a gondolko-
zás is három ág ra oszlik: 1. logikai, 2. tapasz-
talati , 3. művészeti. 

A tudomány, a tanulmányozás nem egyéb, 
mint e lsajá t í tása annak, ami t előttünk már 
okos emberek elgondoltak. Az okos emberek 
pedig a következő három módon gondolkoztak: 
vagy logikus következtetéseket vontak le a 
gondolatokból; vagy szemlélődtek és elkülö-
nítve a szendéit jelenségeket minden mástól, 
következtetéseket á l lapí tot tak meg a jelensé-
gek okairól és okozatairól; vagyr le ír ták azt, 
amit láttak, megtudtak vagy elgondoltak. Rö-
viden: gondolkoztak, szemlélődtek, vizsgáltak, 
kifejeztek. Ezért a tudománynak három neme 
van : matemat ikaiak, tapasztalat iak és nyel-
vek." 

Hanglemezek a francia elemi iskolákban. 
A franc ia elemi iskolákban tág tér nyí l ik a 

hanglemezeknek, amelyeket a következő célokra 
használnak fel: 1. A zenei megértés fejleszté-
sére és mintákul az énektanításban. 2. Az anya-
nyelvi oktatásban a kiejtés javí tására , a felső 
fokon az irodalmi tanításban. 3. A fö ldra jz és 
történelem taní tásában idegen népek szokásai-
nak, hangszereinek, nemzeti és népdalainak 
bemutatására . 4. Szórakozásul a tanulók, úgy-
szintén a felnőttek esti összejöveteleinél (is-
kolánkívüli népművelés). Ennek a mozgalom-
nak egyik érdemes úttörője, a nemrég elhunyt 
Charles L'Hőpital , a rengeteg lemezből kiválo-
gat ta és jegyzékbe foglalta, úgyszintén magya-
rázó füzetekkel l á t t a el azokat, amelyek a nép-
iskola céljának legjobban megfelelnek. Egy 
másik buzgó munkás , Louis Royer, négy év óta 
a „Le Phonographe á l'école" című, bőven tá-
jékoztató negyedévi folyóiratot szerkeszti. Ezek 
a törekvések i m m á r egy külön hivatalos intéz-
mény megalakí tására vezettek: a „Comité fran-
Qais du Phonographe dans l'Enseignement", 
amelynek a közoktatásügyi minisztér ium az 

ú jonnan épült és berendezett Musée Pcdago-
gique-ban külön helyiséget engedélyezett. Ez a 
bizottság, amelyben valamennyi i skolafa j kép-
viselve van, megál lapí tot ta a még kívánatos 
hanglemezek jegyzékét, ami a gyárosok érdek-
lődését is felkeltette. Mindezekből látható, hogy 
a f r anc ia iskolákban a hanglemezek értékesí-
tése a tan í tásnak fontos és folyton fokozódó 
eszközévé váll. (Schweizerische Lehrerzeitung.) 

Iskolagondok Franciaországban. 
A f ranc ia iskolák, főleg népiskolák felett ko-

moly felhők tornyosulnak, amelyek — mint 
egyebütt — pénzügyi nehézségekre vezethetők 
vissza. í g y egy 1933-ban kelt rendelet a 12.0(10 
f rankná l nagyobb évi jövedelmeket 2—8 száza-
lék különadóval súj to t ta , a tanítókat pedig a r r a 
kötelezte, hogy a nyugdí jpénz tárba 6%-ot fizes-
senek be, jóllehet régebben a nyugdí j élvezete 
a fizetéssel jár t . Ez év márciusában a 3-4 mil-
l iárd költségvetési h iány fedezésére a közokta-
tásügyi költségvetést — amely amúgyis csak 
6-6%-ra rúgot t — újból csökkentették, ami az 
i l letményeknek ú j abb leszállításával j á r t . Még 
nagyobb elkeseredést vál tot t ki a nyugd í j ak 
csökkentése: 1853-ban a legnagyobb nyugd í j a 
fizetés ké tharmada volt, 1876-ban háromnegyede, 
a mostani takarékossági rendelet értelmében 
pedig csak 50%-a (ezt utólag lényegesen eny-
hítették), amihez súlyosbító körülményként já-
rul a korha tá rnak leszállítása 5 évvel, 60-ról 
55-re. Érdekes, hogy az ú j nyugdí j törvényt nem 
alkalmazzák az Elzász-Lotharingiában működő 
taní tóságra, amit azzal indokolnak, hogy az ú j 
állam keretébe kerül t országrészben népjogi 
szempontból a régi állani (itt a Németbiroda-
lom) ál tal vállalt kötelezettségek érvényesek. 
V a j h a ezt az elvet az utódállamok velünk (értsd 
az elszakított magyarokat ) szemben is érvénye-
sítenék. 

Szünidei tanfolyamok Pörtschachban. 

A karint i ai Alpesek övezte kies fekvésű Pört-
schachban augusztus 16-tól szeptember 30-ig 
külföldi hölgyek és u rak számára szünidei tan-
folyamokat rendeznek, amelyeknek díszvédnök-
ségét Schuschnigg K u r t dr. osztrák közoktatás-
ügyi miniszter vállalta. Kezdők és haladottab-
bak számára rendelt gyakorla t i tanfolyamokon 
kívül jelöltek, taní tók és tanárok számára kü-
lön tanfolyamokról is gondoskodnak. A bécsi 
egyetem tanára i is t a r t anak érdekes előadás-
sorozatokat. A tanfo lyammal kapcsolatban ren-
deznek kisebb-nagyobb társadalmi és sport-
kirándulásokat és többnapos kedvezményes ta-
nu lmányi utazásokat Ausztr ia különböző vidé-
keire. Részletes felvilágosítással és tervezettel 
szolgál a Sekretariat der Deutschen Ferial-
kurse für Ausländer, Wien, I, Hessgasse 6. 
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PEDAGÓGIAI SZEMINÁRIUM 

Pedagógiai szemináriumi előadások Sopron 
vármegyében. A megye területén a pedagógiai 
szemináriumi előadások sora m á j u s havában 
is folytatólagosan tar to t t . A beledi előadás-
sorozat má jus 16-án volt. Siegel Káro ly kir. se-
gédtanfelügyelő ny i to t t a meg, aki a hallgató-
sághoz intézett közvetlenhangú beszédében az 
eddig lefolyt előadások értékes és tanulságos 
gyakor la t i eredményeiről számolt be. Pálfy 
Mihály beledi ág. h. ev. elemi iskolai igazgató 
„A jó falusiak" című olvasmányt t á rgya l t a a 
negyedik osztályban, m a j d „Olvasmánytárgya-
lás az ú j tanterv szellemében" címen érdekes 
elméleti előadást ta r to t t . Polster Rezső soproni 
ág. h. ev. elemi iskolai tanító a polgár i jogok-
ról és kötelességekről ta r to t t szépen felépített 
gyakorlat i , majd elméleti előadást. Sólyom 
János kir. tanfelügyelőséghez beosztott állami 
tanító a gyalogosközlekedés rendjét ismertet te 
a hallgatósággal . 

A csorna-szanyi szemináriumi előadások má-
jus 24-én voltak. Az előadásokon • jelen volt 
Wagner Mihály szentszéki bíró, egyházkerü-
leti tanfelügyelő, továbbá Havas Zoltán, rába-
tamási róm. kat. plébános, több segédlelkész, 
Szupper Alfréd premontre i rendházi ka rnagy 
és a körzeti taní tóság teljes számban, Brösz-
tel Gyula vezető kir . tanfelügyelő megnyitó 
előadásában rámuta to t t a szeretetre-nevelés 
fontosságára. Németh Ferenc csornai róm. 
kat. elemi fiúiskolái taní tó elméleti előadásá-
ban az o lvasmánytárgyalás céljairól és mód-
szereiről, érzelmi, é r te lmi és erkölcsi hatásai-
ról értekezett beható fejtegetésben. Élő Imre 
helybeli róm. kat. taní tó a polgári jogok és kö-
telességek gyakorlásáról tar tot t szépen kidol-
gozott felolvasást. U t á n a Ézsöl Fáb ián ismer-
tette a gyalogos-közlekedés szabályait . Az el-
méleti előadásokat gyakor la t i taní tások követ-
ték. Németh Ferenc tanító „A gőzhajó" című 
olvasmányt, Élő I m r e tanító pedig a polgári 
jogokból és kötelességekből vett tan í tás i egy-
ségét tárgyal ta , gondosan részletezett, módsze-
res előadásban. 

# 

A csorna-szanyi pedagógiai szemináriumi 
előadások után folytatólagosan a Szanyi Róm. 
Kat . Tanítói Kör t a g j a i tar tot ták meg Csor-
nán az évi rendes tavaszi közgyűlésüket. A 
gyűlésen Ehrenwert Hugó megnyitó beszédé-
vel kezdődött. Wagner Mihály helybeli espe-
res-plébános, püspöki biztos a taní tóságnak 
az Actio Catholicá-ba való bekapcsolódásáról 
beszélt. Ezután Bogár Kálmán szili igazgató-
tanító terjesztette elő évi pénztári számadását. 
A t isztúj í tás során a közgyűlés újra a régi 
tisztikart választotta még. A közgyűlés elején 
Ehrenwert Hugó elnök meleg és kegyeletes 
szavakkal adózott néhai Öveges Ká lmán orszá-
gos nevű tanító-pedagógus emlékének. A köz-
gyűlés az elhányt kiváló pedagógus emlékére 
ötven pengő sírkőhozzájárulást á l lapí tot t és 
szavazott meg. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Heves vármegye Általános Tanító Egyesülete 
jún ius 4-én Parádf i i rdőn t a r to t t a ez évi köz-
gyűlését. A nemzeti gyászra emlékeztető nap 
tábori misével kezdődött, melyet Tower Vilmos 
tábor i főesperes celebrált, m a j d megrázó vo-
násokkal ecsetelte Trianon gyásznapját . A mi-
sén a paiádi gyermekek énekeltek Hegedűs 
I s tván parádi t an í tó vezetésével. A gyűlésen 
Zeke Gábor egys. elnök izzó hazaszeretettől át-
ha to t t beszédben áldozott Tr ianon szomorú em-
lékének. Megnyitó beszéde u tán szeretettel üd-
vözölte Bárdos Ádám kir. tanfelügyelőt , dr. Gau-
ser Rezső kir. s .-tanfelügyelőt, Galla E n d r e 
orsz. elnököt, Berkényi Ká ro ly szövetségi al-
elnököt, v. Csorba Ödönt, Tower Vilmos ezredes-
lelkészt, Kopál Gyula fürdőigazgatót , Harba-
busz László apátplébánost , Vig Vilmos lapszer-
kesztőt s több t anügy i vezetőférfiút . Bódi An-
tal t i tkár előterjesztet te jelentését, melyben 
rámuta to t t a taní tóság ki tar tó és értékes mun-
ká já ra , de r ámuta to t t a tanítói sérelmekre is. 
A t i tkár i jelentés irtán a tanfelügyelő elnök-
lete alatt a pedagógiai szeminár ium vette kez-
detét. Ennek legkiemelkedőbb pont ja Böhm 
Péter hatvani áll. taní tó előadása volt. Előadást 
ta r to t tak még vitéz Gyutay I s tván „A háziipar 
a kisgazdaképzés szolgálatában", lluss Mihály 
„A népművelés nemzeti érdek" címmel, Antal 
Zoltán „A vi lágháború és összeomlás"-ról tar-
tott beszéd-értelem-gyakorlatot, ügyesen ki-
használva a gyásznap endékét. 

A Tiszántúli Alsó Esperes-kerület tanítói köre május 
22-én tartotta rendes közgyűlését Tiszáról Ion. Esperes 
elnök szeretettel köszöntötte a megjelent vendégeket 
és tagokat. Beszédében megemlékezett Szent I)on 
ISosco Jánosról, mint a legjobb pedagógusról. Lődy 
Ede kenderesi róm. kat. tanító az Actio Catholikáról 
és a katolikus tanítóságról értekezett. Vitéz Tamássy 
Imre kúnhegyesi ig. tanító ,,Mi az iskola feladata a 
magyar revizió érdekében?" címen tartott felolvasást. 
Ezt mintatanítás követte, amit „Mi a revizió?" címen, 
az V—VI. osztályban, Urbán Lajos kúnhegyesi kántor-
tanító tartott. Tiszaroff monográfiáját összeállította 
és felolvasta Pénzes István helybeli róm. kai. kántor-
tanító. 

A esökölyi e.sp. ker. róm. kat. tanítói köre május 24-én 
Kadarkúton tartotta évi rendes közgyűlését. Szentmise 
alatt a kadarkúti rk. el. isk. növendékei De Anijelis 
Vili. latin misét énekelték kitűnő előadásban. Thón 
tanítóházaspár érdeme a gyönyörű gregorián mise 
tökéletes betanítása. A gyűlés Frey Géza szuloki esp. 
pleb. ker. tanf. és Szabó János cseberki ig. tan. elnök-
lete mellett folyt le. Szauer Dezső márcadói tanító 
gyakorlati tanítást mutatott be a nyelvi magyarázatok 
köréből. Utána a kör elnöke, Szabó János ig. tanító 
elnöki megnyitója keretében „A földrajztanításról 
általában" című értékes dolgozatát olvasta fel. A mind-
végig érdekes és színes előadást osztatlan figyelemmel 
hallgatta a kör tanítósága. Elnöki jelentésében be-
számolt az elmúlt év eseményeiről. Kegyelettel emlé-
kezett meg a tanítóság nagy halottairól, öveges Kál-
mánról és Szabadi/ Sándorról. Bedegi József somogy-
hárságyi tanító a helyesírás és nyelvi magyarázatok 
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módszerét ismertette. A gyakorlati tanítást és az elő-
adásokat beható megbeszélés követte, melyen sok szó 
esett arról, miképen lehetne az elemi iskolai nyelvi 
magyarázat és a középiskolai nyelvtan közötti iirt át-
hidalni. Pénztári számadások átvizsgálása után Mike 
Imre jákói tanító, a kör jegyzője ismertette Szabó 
János elnök indítványát a gazdasági cselédek költöz-
ködésével kapcsolatban. A kör egyhangúlag elfogadja 
az indítványt, hogy az április 24-én elköltöző tanulók-
nak kiadható legyen az évvégi bizonyítványuk, mely 
sok kellemetlenségtől mentené meg úgy a tanulót, 
mint az iskolát. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Általá-
nos Tanítóegyesület Szolnokon, a vármegye-
házán tartotta folyó hó 6-án évi közgyűlését. 
Ferenczy Kálmán tartalmas elnöki megnyitója 
után üdvözölte Alexander Imre alispánt, ki 
részt kér a tanító nemzetmentő munkájából s 
kinek megígérte, hogy a tanítóság méltó lesz 
alispánjához. Üdvözölte Biliary István vez. kir. 
tanfelügyelőt, ki megértő szeretettel van min-
denkor a tanítóság iránt; Galla Endre orsz. 
tanítóegyesiileti elnököt és a Kalász képvise-
lőjét: vitéz Csorba Ödönt, majd a megjelent 
iskolai hatóságok képviselőit, a lelkészeket s 
a tagokat. Tóhelyi Ferenc t i tkári jelentésében 
beszámolt az egyesület évi munkásságáról. 
Galla Endre a tanítói sérelmek és jóléti intéz-
mények címén tar tot t előadásában állást fog-
lalt a helyettes tanítói intézmény ellen, meiy 
sokszor egy évtizedig is hátrál ta t ja a tanítót 
fizetési előmenetelében. Tóhelyi Ferencné áll. 
óvónő a női lélek gyengéd megérzésével ecse-
telte a gyermeknyomort, mely most, Trianon 
után, legfájóbb sebeink egyike. Hajós Rezső 
kórházi lelkész felszólalásában nagy érdeklő-
dést kiváltva indítványozta, hogy új óvódák 
építésének fedezésére javasoljuk az örökösö-
dési illeték felemeléséből származható bevételi 
többletet. Bihary István vez. kir. tanfelügyelő 
meleg szeretettel méltatta Bodor Lajos kisúj-
szállási ref. igazgató-tanítót, kit érdemes taní-
tói, közéleti munkásságáért a Magyar Tudo-
mányos Akadémia a Wodiáner- jutalommal 
tüntetett ki. 

A közgyűlésen hirdette ki az elnök az évi 
pályázatok eredményét, mely szerint: vitéz 
Asztalos Sándor nagyrévi tanító az egyesület 
jutalmában, dicséretében, valamint a Kalász 
kiküldötte: vitéz Csorba Ödön által felajánlott 
jutalomban és Sikolya Albert tiszaföldvári 
tanító pedig pénzjutalomban részesült. 
A bicskei esperesi kerület május hó 29-én tartotta 
közgyűlését Elveken. Megjelent a gyűlésen Csiics 
István kanonok, a székesfehérvári egyházmegye fő-
tanfelügyelője, aki a tanítóságnak mindig lelkes párt-
fogója. Jelen voltak még: Tőke István esperes-plébá-
nos, ker. tanfelügyelő, Gá'jer József biai, Udvardi 
Ignác mányi plébánosok, helybeli vendégek és Prokl 
Gyula világi elnök, bicskei ig.-tanftó vezetésével a ker. 
minden tanítója, számszerint: 51. A közgyűlés elötl 
ünnepélyes „Veni Sancte" volt, amelyet Csúcs István 
főtanfelügyelő celebrált. Az iskola 500 tagú gyermek-
serege kétszólamú énekeket énekelt Müller István 
kántortanító vezetésével. Tőke István esp. ker. tanfel-

ügyelő üdvözölte Csúcs Istvánt, mint a tanügy oda-
adó, önzetlen apostolát. 

Csúcs István kéri Isten segítségét, hogy minden egy-
házmegyei tanító ügyét szolgálhassa. Az egységes kai. 
világszemlélet kialakítását közvetlen módon fejtegette. 
Töke István egyházi elnök a tanítói hivatás nagy je-
lentőségéről szólt. Weiland Elemér etyeki tanító az 
„Egy- és kétkarú emelő"-ről tartott tanítást. Hozzá-
szóltak és elismerő véleményt mondtak: dr. Sulyok 
Kálmán, Szapori István, Bedits József, Kenenes Já-
nos és I'rokl Gyula. 

A kidolgozott és beküldött pályatételek közül a 
bírálóbizottság a „Hiszek Magyarország feltámadásá-
ban" jeligés munkát találta legjobbnak, amelyét Dévai 
Gyula bíráló, ig.-tanító olvasott fel. Utána dr. Sulyok 
Kálmán torbágyi tanító tartotta riieg az egész magyar 
tanítóság egyetemét is érdeklő előadását: „A tanító a 
társadalmi és közéletben." Prokl Gyula: „Tanítói 
lelkiismeretvizsgálás" címen rámutat a hibákra, ame-
lyek az egységes kai. tanítói öntudat kifejlődésének 
akadályai. A rendeletek ismertetése után a gyűlés 
véget ért. 

A inartonvásári róni. kat. esperes-kerület ta-
nítóinak közgyűlését június hó 5-én Százhalom-
battán tartotta. A közgyűlés előtt Dezső Ist-
ván plébános szentmisét s szentbeszédet mon-
dott. melynek keretében a tanítói hivatás ma-
gasztosságát állította a tanítóság elé. A köz-
gyűlést Dömötör István esperes nyitotta meg 
s üdvözölte a gyűlésen megjelent Hajós István 
és Kapitány Gyula espereseket, a többi plébá-
nost, Mattá Árpád kormányfőtanáesost, Kocsán 
Károly országgyűlési képviselőt, Drozdy Gyu-
lát, a Néptanítók Lapja főszerkesztőjét, Kéry 
Gyula községi főjegyzőt, a község és hitközség 
elöljáróságainak tagjai t s tanítóságot. Drozdy 
Gyula, a nuighívott előadó, a beszéd-értelem-
gyakorlatok módszerét ismertette, majd Ze-
rialkó Etelka tanítónő második osztályos gyer-
mekeivel beszélgetett, melynek keretében gya 
korlatban mutatta be azokat az elveket, ame-
lyekről elméleti előadásában szólt. Drozdy 
előadását és tanítását jelenvoltak a legnagyobb 
figyelemmel hallgatták s a hallottakért hálás 
köszönetüket fejezték ki. Závodszky István 
százhalombattai kántortanító „Az Actio Catho-
lica a kat. iskolában" címmel tartott értékes 
felolvasást. Kocsán Károly országgyűlési kép-
viselő a kat. tanító munkájának értékét mély 
gondolatokkal fejtegette, majd a kat. tanító-
ság anyagi ügyeinek aktuális kérdéseire vo-
natkozóan adott részletes felvilágosítást. 
A Bajavidéki Kőm. Kath. Tanítóegyesület 1934. évi 
május hó 22-én tartotta fii. rendes évi nagygyűlését. 
Gonczlik Kálmán apátplébános, elnök, megnyitó be-
szédével kapcsolatosan üdvözölte Rusztek Károly kir. 
tanfelügyelőt s átnyújtot ta neki a Tanítóegyesület 
díszoklevelét, amit Rusztek Károly mély megilletődés-
sel vett át s ígéretet lett, hogy a díszoklevél számára 
kötelezettség lesz. Elnök, a nagygyűlés egyhangú óha-
jára, Greiner Gyula ny. madarasi ig.-tanítót Sz egye-
sület díszelnökévé választotta, egyben felolvassa és 
átadja ünnepeltnek a kultuszminiszter, valamint az 
érsek elismerő nyilatkozatát. A titkári jelentések so-
rán Szemző Antal titkár kérte a közgyűléstől Öveges 
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Kálmán síremlékére egy méltányos összeg megszava-
zását. l'esthij M. Perseveranda nővér bemutató taní-
tását: Mese a favágóról, nagy figyelemmel hallgatták 
a résztvevők s a tanulságos tanításért köszönetet sza-
vaztak. Depinyi János vaskuti kántortanító: „Kommu-
nizmus, hitlerizmus és az örök katolicizmusról" tar-
tott előadást, mely mély nyomokat hagyott a hallga-
tóság lelkében. A katolikus Tanítószövetség által ki-
tűzött tételek határozati javaslatait ismertették: a) 
Lakó Gusztáv jánoshalmai, b) Mauthnerné Kelle Ma-
tild rémi, c) Ruszuly Dénes borotai, d) Bugyáki La-
jos dávodi tanítók és e) Majer Jolán bácsbokodi 
óvónő. A határozati javaslataikat a nagygyűlés egy-
hangúlag elfogadta. Herceg Mihály pénztáros jelenté-
sét a nagygyűlés tudomásul vette. 

A nagygyűlés, miután a tisztikar megbízatása le-
járt, újból egyhangú lelkesedéssel dr. Gonczlik Kál-
mánt választja ú j elnökül. Alelnökül: Mészáros Béla 
vaskuti plébánost, világi elnökül: Szemző Antal bát-
monostori ig.-tanítót, t i tkár: Vág István kunbaja i ig.-
és kántortanító, I. jegyző: Tóbi István katymári ta-
nító, II. jegyző: Nádas Károly vaskuti tanító, pénz-
táros: Herceg Mihály kunbajai tanító és ellenőrökké 
Sterk Nándor bácsalmási ig.-tanítót és Zámbó Ferenc 
jánoshalmai ig.-tanítót választották meg. 

A nagygyűlés elhatározza, hogy „A magyar nyelv 
eredményes tanítása a nemzetiségi iskolákban" címen 
pályázati tételt hirdet s 30 és 20 pengős díjat tűz ki 
a legjobbnak tartott pályamunka díjazására. 

Tanítógyűlés Celldömölkön. A szombathely-egyház 
megyei róm. kat. tanítóegyesület „kemenesaljai köre" 
folyó évi június hó 6-án Celldömölkön a róm. kat. 
fiúiskolában tartotta rendes tavaszi körgyűlését. Jelen 
voltak Papp István kemenesmihályfai kántortanító 
elnöklete mellett: dr. Kiss Lajos ker. esperes-tanfel-
ügyelő és a kör tanítósága. Mint vendégek: Gaál Ger-
gely kemeneshőgyészi és Pintér Imre nagysitkei plébá-
nosok, Szomor Felicián bencés tanár, Abláncy József 
várm. népműv. titkár, Zsigmond Ilona tanítónő, Domby 
Péter és Zsigmond László tanítók. Az elnöki megnyitó 
után Uhlár Gyula celldömölki igazgató-tanító tartott 
ének- és fogalmazás-tanítást I. osztályos tanítványai-
val. Az elnök meleg szavakkal emlékezett meg a dö-
mölki apát úr 70. születésnapjáról. Abláncy József 
várm. népműv. titkár az iskolánkívüli népművelés 
fontosságáról tartott előadást. Frang Béla pápóci 
kántortanító „Bennünket is hív az Actio Catholica" 
címen értekezett. 

A W 0 D l A M E R - . I l J T A L . 0 9 I K I O S Z T Á S A . 

A báró Wodiáner Albert-féle a lap í tványi ju-
talmak, valamint az ezekkel egyenlő értékű 
miniszteri ju ta lomdíjak kiosztása a folyó tan-
évben is megtörtént. A legmagasabb tudomá-
nyos testület, a Magyar Tudományos Aka-
démia kebeléből alakult Wodiáner-Bizot tság a 
folyó évi március hó 26-án ta r to t t ülésén a 
folyó évben kiosztható két 500 pengős Wodiá-
ner-dí ja t Bodor Lajos kisújszállási ref. elemi 
iskolai igazgató-tanítónak és Kertész J ános 
abaújszántói állami elemi iskolai igazgató-
taní tónak ítélte oda. 

Ugyancsak a Wodiáner-Bizot tság ítélete és 
javas la ta a lapján taní tói kötelességeiknek 
mintaszerű teljesítése, az iskolánkívüli nép-
nevelés érdekében, va lamint tá rsada lmi és 
egyesületi téren ki fe j te t t kiváló és közhasznú 
működésükért a vallás- és közoktatásügyi 
Miniszter Mazurek Ferenc gyulai ál lami elemi 
iskolai, Juhász János szerencsi görög katolikus, 
Gráf Samu soproni ágostai hi tval lású evangéli-
kus és Eberhardt János mucsi-i róm. kat . elemi 
iskolai igazgató-tanítóknak egyenkint 500 P 
ju ta lomdí ja t adományozott. A d í jaka t a kitün-
tetet teknek a Magyar Tudományos Akadémia 
1934 ápri l is hó 30-án ta r to t t ülésén, díszes kö-
zönség jelenlétében Berzeviczy Albert elnök 
nagyhatású beszéd kíséretében nyú j to t t a át. 

Boaor Kajos Béla. Tanulmányai befejezése után 
1890-ban a szinyérváraljai áll. el. iskolához nevezték 

ki, 1897-ben pedig a kisújszállási református elemi 
iskolához választották meg tanítónak. 1899-ben meg-
bízatik az akkor 14 tanerős iskola igazgatásával s 
azóta mint az iskola igazgató-tanítója működik. Tár-
sadalmi téren mint a Vöröskereszt, Anya- és Cse-
csemővédő Egylet és más társadalmi egyesületek szer-
vezője és irányítója működött. Elnöke a Heves nagy-
kúnsági egyházmegyei tanítóegyesületnek, alelnöke a 
Jásznagykúnszolnok vármegyei általános tanítóegye-
sületnek, tiszteletbeli elnöke az országos Református 
Tanítóegyesületnek és tiszteletbeli tagja a Magyar-
országi Tanítóegyesületek Országos Szövetségének. 
Előadója a Heves nagykúnsági egyházmegye tanügyi 
bizottságának és a Magyar Beformátus Egyház Egye-
temes Tanügyi bizottságának. Hosszú idő óta fő-
szerkesztője a „Kisújszállás és Vidéke" társadalmi és 
politikai hetilapnak és társszerkesztője a Református 
Tanítók Országos Egyesülete lapjának. 

Kertész Jánost oklevelének megszerzése után a 
Kassa melletti Miszlókára választották meg hitfeleke-
zeti segédtanítónak. Rövid idő múlva Kassára került 
mint helyettes tanító, onnan pedig az alsórécei róm. 
kat. iskolához választották meg. Innen a hernád-
zsadányi áll. iskolához nevezték ki. Itt a falu erköl-
csei nagyon elhanyagoltak voltak. Kertész János látva 
a szomorú helyzetet, megalakította ott az Ifjúsági 
Egyesületet s nap-nap mellett, éjszakákon át a leg-
szebb magyar nótákra tanítgatta benne az ifjúságot. 
Pár esztendő alatt megváltozott a falu képe. Munkás-
ságát a hatóságok is észrevették s a Vármegyei Köz-
művelődési Egyesület 1905-ben elismerő oklevéllel és 
az akkori legnagyobb pénzjutalommal, 200 koronával 
tüntette ki. Hernádzsadányban 13 esztendőt töltött, 
majd 1909-ben az abaújszántói állami iskolához he-
lyezték át igazgatónak. Ennél az iskolánál megalakí-
totta a Napközi Otthont és azt minden állami támo-
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Bodor Lajos Béla 
református igazgató-tanító. Kisújszállás. 

gatás nélkül 21 éven át vezette. A Napközi Otthon-
ban állandóan 150—170 gyermek ebédelt. Az egyesü-
leti életben már i f jú évei óta értekezésekkel és minta-
tanításokkal állandóan szerepelt. Jelenleg már 25 év 
óta érdemes igazgatója a 14 tanerős abaújszántói 
állami iskolának. 1923-ban a vármegye Általános 
Tanítóegyesülete őt elnökévé választotta s e minősé-
gében is élénk tevékenységet fejt ki a vármegye bár-
mely távoleső részén tartott szemináriumokon vagy 
járásköri tanítógyűléseken. 

Mazurek Ferenc. Első állomáshelye a felsővissói 
kincstári el. iskola volt, ahová 1896-ban került. 1902-
ben Űjbányára (Bars vm.) neveztetett ki áll. tanítóvá. 

Kertész János 
állami iskolai igazgató. Abaújszántó. 

Itt, ezen a nemzetiségi helyen is a magyar nemzet 
érdekeiért tevékenykedett s 1 résztvett az iskolánkívüli 
ifjúsági egyesület megszervezésében, miért miniszteri 
elismerésben részesült. 1906-ban a gyulai áll. el. isko-
lához helyeztetett át s 1925 március havától kezdve 
a gyulai összes bel- és külterületi iskolák igazgatója. 
Gyulán első ténykedései közé tartozott a mai napig 
is eredménnyel működő „Gyulai Oktatók" egyesüle-
tének megalakítása. Ennek az egyesületnek az a célja, 
hogy a különböző jellegű és felekezetű iskolák tanárai 
és tanítói a városban egymásra találva, minél hatha-
tósabb és eredményesebb tevékenységet fejthessenek 
ki társadalmi téren. Mazurek hosszú éveken át elnöke 
volt ennek az egyesületnek. 1925 óta állandóan vezeti 
az áll. el. iskolai „Napközi Otthon"-t, melyben na-
ponta 250 gyermek kap meleg és tápláló eledelt. E té-
ren kifejtett munkásságáért miniszteri elismerésben 

Mazurek Ferenc 
állami iskolai igazgató. Gyula. 

részesült. Társadalmi tevékenysége értékének hono-
rálásaként a város közönsége már másodízben vá-
lasztotta városi képviselőtestületi taggá, mely testület-
ben a kulturális és szociális kérdéseknek irányító 
szószólója. A Békésmegyei Ált. Tanító Egyesület 
Gyulai Járáskörének elnöke. A vármegyei iskolán-
kívüli népművelési bizottság választmányának, a Ma-
gyarországi Tanítók Orsz. Egyesülete igazgatóbizotl-
ságának, az Orsz. Áll. Tanító Egyesület igazgató-
bizottságának, Hékés megye Művész Egyesülete vá-
lasztmányának és a gyulai Egyesült Kath. és Polg. 
Kör választmányának tagja. A társadalom áldozat-
készsége következtében ma már ott áll a vármegye-
háza előtt az „Országzászló", szimbólumaként a ma-
gyar fájdalomnak és a magyar vágyakozásnak. 

Juhász János tanulmányai elvégzése után Szerencsre 
került gör. kai. tanítónak, ahol szép iskolát és tanítói 
lakásl építtetett. Ügybuzgóságának eredményei azok 
az alapítványok, amelyek szegény gyermekek jutal-
mazását tűzlek ki céljukul. Olyan tőkét gyűjtött, 
mely iskolájának kiadásait évről-évre fedezi. Kiváló 
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tanítói működéséért egyházi főhatóságától és a val-
lás- és közoktatásügyi minisztertől többször elismerés-
ben részesült. Az egyházmegyei általános Tanítóegye-
sületnek alelnöke. Cikkei az egyházmegyei és vár-
megyei tanügyi lapokban jelentek meg. 1913-ban 200 
korona jutalmat kapott a vármegyei közművelődési 
egyesülettől. Iskolánkívüli népmüvelésben jelentékeny 
eredményeket ért el. Szerencs város képviselőtestüle-
tének tagja. Tanítói szemináriumokban is szép ered-
ménnyel dolgozik. 

Eberhardt János. Egy évig Gárdonypuszlán és most 
már 30 éve Mucsiban (Tolna vm.) tanít. 1910 óta 
igazgató-tanítója ennek a tiszta németajkú községnek. 
Tolna vármegye közönsége hazafias munkálkodásáért 
többször tüntette ki. A pedagógiai szemináriumokon 
kifejtett állandó és buzgó közreműködéséért minisz-
teri elismerésben részesült. A kisebbségi tannyelvű 

Juhász János 
görög katholikus iskolai igazgató. Szerencs. 

népiskolai tanítók bajai továbbképző tanfolyama sike 
lének és szép eredményének biztosításában részt vett 
munkájáért több ízben részesült miniszteri elismerés-
ben. Számos cikke jelent meg a „Néptanítók Lapja" 
és egyéb pedagógiai szaklapokban. 

Gráf Samu 1899 szeptembertől 1900 júniusig mint 
helyettes, 1900 szeptembertől 1904 október 14-ig mint 
rendes tanító Kolozsvárott működött. 1904 október 
15-től állandóan a soproni ág. h. ev. elemi iskolánál 
teljesít mintaszerű tanítói szolgálatot, 1924 december 
13-tól kezdve pedig mint az iskola igazgatója, a sop-
roni ág. h. ev. elemi iskola népes tantestülete élén 
végzi kiváló pedagógiai és társadalmi feladatait. Je-
lenleg a Sopronvármegyei Általános Tanítóegyesület 
alelnöke, 1918 óta a soproni ág. h. ev. egyháztanács 
(presbitérium) tagja, a Soproni Felső Ev. Tanító-
egyesület elnöke, a Soproni Városi Múzeum tisztelet-
beli őre, a Dunántúli Egyházkerület népiskolai bi-
zottságának, valamint az egyházkerület törvényszéké-
nek, továbbá az Országos Evang. Tanítóegyesület vá-

Gráj Samu 
a soproni ág. hitv. ev. elemi iskola igazgatója. 

Eberhardt János 
rk. igazgató-tanító. Mucsi. 

lasztmányának és Sopron szab. kir. város törvény-
hatóságának tagja, a Dunántúli Turista Egyesület al-
elnöke, számos egyesület és szakbizottság közremű-
ködő, tevékeny tagja. Az irodalom terén js elismert 
sikerrel dolgozik. Magyar- és németnyelvű folyóira-
tokban, napilapokban stb. számos pedagógiai, turisz-
tikai, gazdasági és tanügyi cikket, értekezést írt. 
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h í r e k 

A budapesti I., ál lami tanítóképző intézet 
hősi halottai emlékművének leleplezése. 

Emlékműleleplezés. 

A z o k n a k a tanító hősi halot taknak, akik a 
budapest i I. ker. á l lami tanítóképző-intézetben 
végeztek, a budapest i tanítóképző-intézeti 
Iskolatársak Egyesülete az i f j ú ságga l és a 
tantestület tel karö l tve az intézet folyosóján 
díszes emlékművet áll í tott . 

Az emlékmű leleplezése m á j u s 27-én volt. 

Jánosy Imre szfőv. ipt . isk. igazgató lelkesítő 
ünnepi beszédben ava t t a fel az emlékművet. 
Lángoló szavaiban benne csengett a háborút 
j á r t katona visszaemlékezése, a halott ba j t á r -
sakért érzett fá jda lom és a hit, hogy az omlott 
/ é r nem volt hiába, csak bíznunk kell a jövő-
ben. Az intézet nevében Frank Anta l dr. igaz-
gató vet te át a szobrot. „Ha kell, meghalunk, 
de most élnünk kell a hazáért!" — mondotta. 
Végül az ünneplők a j k á n felcsendült a Him-
nusz. 

A lehullott lepel mögül úgy tün t föl az em-
lékmű, mint az örök tanítói h iva tás képe. Fél-

térdre ereszkedő i f j ú alak, jobbjában zászló, 
ba l jában könyv, m in tha tudását s a lelkesítő 
zászlót fö la jánlaná az eszménynek, amelyre 
átszellemült arccal tekint, amely felé vezetni 
aka r mindenkit . Az igazi tanítói lelkületet fe-
jezi ki, melyben benne van az eszmények felé 
való törekvés, a tudás és a hazafiság. 

Az emlékmű ta lapza tá ra a következő hősi 
halot tak neve van vésve: Botos Ödön, Bőze 
Elek, Brezina Káro ly , Busch Mátyás, Deák 
Győző, Eifert , János , Foláth Ferenc, Renter 
Pál, H'olczhauer Gyula, Kamuty Lajos , Kele-
men Miklós, Kóbor Pá l , Kovács Lajos, Kul-
csár Grácián, Lukács Béla, Lukács László, 
Masznyik Imre, Pataky József, Pörje István, 
Szautner Géza, Szántó Pál, Szubotinovics 
Endre , Tar Kálmán, Udvardy Aladár , Vastag 
Vince, Vida Imre, Vizi Lajos, Voloncs Ágos-
ton, Zachár László, Zatykó Lajos. 

Az emlékmű ta lapza tán örökmécs ég. 
Az intézet t anár i k a r a nevében Németh Sán-

dor címzetes igazgató, az I. ker. állami ta-
nítóképző-intézeti I skola társak Egyesülete ne-
vében Sztankó Béla ny. c. főigazgató, néhai 
Quint József főigazgató családja nevében, a 
Lukács-család nevében és az intézet növendé-
keinek nevében egy-egy tanítójelölt helyezett 
el szívből fakadó és szívekhez szóló jelmonda-
tokkal koszorút. 

Az i ly módon feldíszített emlékmű előtt, 
amelynek emlékezetesen szép keretet adott a 
megjelent vendégek díszes koszorúja, elvonul-
tak az intézet növendékei. Elől a cserkészcsa-
pat a csapatzászlóval, u tánuk az osztályok 
rendre, élükön az intézet zászlajával a IV. éve-
lek. Az I. évesek szemében a meghatódott sej-
tés csillogott, az idősebbeknek mind határozot-
tabb vol t a tekintete, a IV. évesek szemében 
az átérzett , megér te t t szellem sugárzott , mely 
a cserkészcsapatnál szent esküvés fokára emel-
kedett. 

A tanítóképző-intézet i f júsága koszorút tett 
az emlékmű örökmécsese mellé. Az emlékmű 
Ruff András szobrászművész kiváló alkotása, 
aki munká j án nagy önzetlenséggel és szeretet-
tel dolgozott. 

id. Horváth Lajos 
IV. éves növendék. 

Olvasóink figyelmébe! Olvasóink szíves figyel-
mét felhívjuk mai számunk „H i v a t a 1 o s 
rész"-ébcn közzétett irodalmi pályázatra, vala-
mint a tanítói szünidei továbbképző-tanfolyam-
ról szóló rendeletre. 
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Sarudy Ottó emléktáblájának leleplezése. Sarudy 
Ottó volt tanítóképző-intézeti kir. főigazgató 
munkatársai, tisztelői és barátai június 3-án 
leleplezték azt az emléktáblát, amelyet kegye-
letük a pápai családi kripta homlokzatába he-
lyezett. Megjelent az ünnepségen Balázs Béla, 
a tanítóképző-intézetek főigazgatója, továbbá 
a cinkotai áll. tanítónőképző-intézet igazgatója, 
Tabódy Ida, alapítványi hölgy; a budapesti 
VII. ker. állami tanítónőképző igazgatója, Kiss 
József. Ezeken kívül sok tanítóképző tanár 
s szép számmal az elhunytnak volt tanítványai. 
Helyből megjelentek: dr. Kőrös Endre c. kir. 
főigazgató és Wimmer Károly, az Irgalmas 
Nővérek tanítónőképzőjének igazgatója; Szabó 
János, mezőgazdasági szakiskolai igazgató, 
Kraft József, áll. tanítóképző-intézeti c. igaz-
gató, az állami tanítóképző-intézet és más isko-
lák tanárai és sokan a helybeli társadalom tag-
jai közül. A messze távolból több távirat, levél 
és virágcsokor képviselte azokat, akik így jelez-
ték, hogy lélekben ők is jelen vannak. A család 
részéről Sarudy Ottó özvegye és fia, dr. Sarudy 
Elemér orvos, továbbá az elhunyt fivére, Sarudy 
György, ny. koll. tanár és a rokonság volt jelen. 
A pápai áll. tanítóképző-intézet énekkara a 
„Magyar hiszekegyet" énekelte, majd Kiss Jó-
zsef tartotta meg nagyhatású s kegyeletes em-
lékbeszédét, mely után lehullott a lepel az 
emléktábláról és a kegyelettel egybegyűltek 
előtt megjelent életnagyságú bronz-mell-relief-
ben Sarudy Ottó képmása, amelyet Szabó Jó-
zsef miskolci ev. tanítóképző tanár mintázott 
és bronzbamunkálását Schima András győri 
iparművész, aranykosszorús mester végezte el. 
A szónok meleg szavakkal adta át az emlékmű-
vet az elköltözött családjának. Az emlékezés meg-
hatott pillanatai közt hangzott föl a dal: „Bo-
ridjunk a koporsóra'1. 

Az emlékműre koszorút helyeztek: a tanító-
képző-intézetek kir. főigazgatósága, a Tanító-
képző-intézeti Tanárok Országos Egyesülete, 
a cinkotai, a győri áll. tanítónőképző-intézetek, 
a pápai reform, tanítónőképző-intézet, a pápai 
áll. tanító-képző-intézet s a pápai mezőgazdasági 
szakiskola. A kegyeletes ünnepség a „Himnusz" 
éneklésével ért véget. 

Járási dalosiiiincp Pakson. Tolna vármegye duna-
földvári járása községeinek dalosai — a várni, nép-
műv. biz. támogatásával s a paksi népművelési bizott-
ság rendezésében — sikerült dalosünnepélyt rendez-
tek pünkösd másodnapján Pakson. A dalosünnepen 
megjelent férfikarok népdalokat adtak elő sorshúzás 
útján megállapított sorrendben. A zsűri ítélete alapján 
a versenyzők közül első lett 37 ponttal a Paksi Ipa-
ros Dalárda, második a Dunaföldvári Törekvés Da-

lárda, harmadik a kajdacsi Rk. Énekkar. A dalos-
verseny után a dalárdák a németkéri fúvószenekar 
hangjai mellett vonultak a községháza udvarára, a 
dalosünnepélyre, melyet zsúfolásig megtöltött Paks és 
a környék dalkedvelő közönsége. A dalosünnepélyen 
a megnyitó beszédet Polgár István főszolgabíró, a 
záróbeszédet pedig Halmos Andor ker. tanfelügyelő 
tartotta. 

Az esztergomi tanítóképzőben végzett tanítók egyesü-
letének közgyűlése. Az esztergomi tanítóképzőben vég-
zett tanítók bajtársi egyesülete június hó 10-én az 
esztergomi tanítóképző-intézet dísztermében tartotta 
meg évi rendes közgyűlését, ölveczky Pál szakfel-
ügyelő, a bajtársi szövetség elnöke, gondolatokban 
gazdag beszéddel nyitotta meg a közgyűlést, majd 
Bartal Alajos, az intézet igazgatója, a növendékek 
között kiosztotta azt a 300 pengőt, melyet részint az 
esztergomi tanítóképzőben végzett tanítók tanító-
növendék gyermekeinek juttatott, részint pedig pálya-
díj címén adott a bajtársi szövetség. A megjutalma-
zott és pályadíjat nyert növendékek egyike hálásan 
köszönte meg a bajtársi szövetség szíves jóindulatát. 
ölveczky Pál elnök rámutatott arra, hogy a növendé-
kek ne nézzék a jutalom csekélységét, hanem azt a 
kartársi szeretetből fakadó jószándékot, amellyel azt 
a végzett tanítók adták. Az egyesület titkára szép be-
számolóban méltatta a baj társ i egyesület ezévi mun-
kásságát, majd Boromissza Ferenc pénztáros jelenté-
sét fogadta el a közgyűlés. A közgyűlés egyes pontjai 
közben a tanítónövendékek énekkara szebbnél-szebb 
dalokat énekelt. Ugyancsak ők énekeltek a székesegy-
házban tartott szentmisén is, melyen a közgyűlésen 
megjelent tanítók részt vettek. Ezzel a kartársi együtt-
érzést mélyítő ünnepélyes közgyűléssel az esztergomi 
tanítóképzőben végzett tanítók a jövendő tanítók lel-
kében is elhintették s mélyítették az annyira fontos 
kartársi együvétartozás érzését. 

Cserkészapródok avatása. A győri áll. tanítónőképző-
intézet gyakorlóiskolájában június hó 5-én fényes 
ünnepség keretében történt meg a cserkészapródok 
avatása. Az apródok felvonulását és ünnepi tornáját 
Nagy Olga tanítónő-jelölt vezette. Az apródok szalag-
jaikat a turulmadárra helyezték. Halmos Péter tan. 
kép. intézeti tanár, az apródok vezetője és Boldis 
Dezső kir. tanfelügyelő, a szervezőbizottság elnöke, 
beszédet intézett az apródokhoz. A tábortűz mellett 
a kis gyakorlóiskolások szavaltak, énekeltek és torna-
gyakorlatokat mutattak be. A „Trianoni vonal" című 
irredenta-jelenetet Süle Irén tanítónőnövendék és a 
kis gyakorlósok adták elő. A lélekemelő ünnepségen, 
mely Hfilmos Péternek, a gyak. isk. vezetőjének pe 
dagógiai hozzáértését mutatta, megjelent Győr város 
egyházi és világi előkelősége. 

„Gyöngyös bokréta"-ünnepély ISátán. Az országos 
Gyöngyös Bokrétának négy tolnamegyei község tagja, 
úgymint: őcsény, Decs, Váralja és Koppányszántó. 
A mozgalom azonban több községben nagyobbszabású 
munkát eredményezett, így a megye egyik tipikus 
községében, Bátán is, ahol újból felkarolták a házi-
szövést, hímzést eredeti népies voltában és felelevení-
tették a régi népszokásokat. Folyó évi május hó 21-én 
a bátaiak ősi mivoltukat, viseletüket, népszokásaikat 
és táncaikat a ref. dalárda által rendezett népiinne-
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pélyen, Panlini Béla irányítása mellett, messze vidék-
ről 'összesereglett tekintélyes számú érdeklődő előtt 
mutatták be. A népünnepély a Nagyduna mellett a 
szabadban folyt le és különösen Bajáról, Mohácsról 
és Szekszárdról volt sok nézője. 

A családi nevelés 5-ik nemzetközi kongresszusa 
a brüsszeli egyetemes és nemzetközi kiállítás-
sal kapcsolatban 1935. évi jú l ius 31—augusztus 
4. közt lesz Brüsszelben. P r o g r a m m j a a követ-
kező: I. osztály: Általános tudnivalók a jellem 
neveléséről. A gyermekkor lélektana. — II . osz-
tá ly : Jellemnevelés a családi körben. Tanácsok 
a szülőknek a legjobb módszerekről a köteles-
ségérzet, a kezdeményezőképesség, akaraterő, 
önura lom stb. kifejlesztésére a gyermekeknél. 
—• I I I . osztály: Jellemnevelés az elemi, közép-
fokú és felső iskolában. Tanácsok a tanító-
személyzetnek a legjobb módszerekről a családi 
szellem, szolidaritás és szociális érzés, a fele-
lősségérzet stb. kifejlesztésére a növendékek-
nél. — IV. osztály: Az i f j ú s á g kioktatása jö-
vendő feladatairól jellemének kifejlesztésére 
nézve a családi körben s a különféle fokú isko-
lákban. — V. osztály: Különféle társadalmi 
akciók hatása abban a tekintetben, hogy a csa-
ládi élet alkalmasabb legyen a jellemképzésre. 
—• VI. osztály: A társadalmi erők összefogása 
olyan közös Programm kidolgozására, amellyel 
a jellem családi nevelése ú t j á n meg lehetne 
nemesíteni a civilizációt. A kongresszus alkal-
mából megnyílik a családi pedagógia kiál l í tása 
is. Felvilágosítással szolgál a kongresszus iro-
d á j a (Bureau exécutif de 5e Congrés In te r -
nat ional de l 'Éducation familiale. Bruxelles, 
22. avenue de l 'Yser). 

A nemzeti hagyományok ápolása. A Dunántúli Nép-
művelő című folyóirat kérelemmel fordult Vas vár-
megye népművelőihez, hogy a nép nyelvében, dalai-
ban és szokásaiban élő hagyományokat a maguk terü-
letén gyűjtsék össze. A lap felhívta a vármegye lelkes 
népművelőit, hogy az iskolásgyermekek, a felnőttek, 
az öreg emberek és asszonyok révén kutassák fel és 
í r ják le a kevésbbé ismert magyar szólásmódokat, 
tájszólásos szavakat, tréfás megjegyzéseket, dalokat, 
közmondásokat, névnapi és egyéb köszöntöket, rigmu-
sokat, mondókákat, továbbá a még meglevő vagy csak 
az öregek emlékezetében élő népszokásokat, az arató-
ünnepélyeket, szüreti mulatságokat, a lucázást, kor-
bácsolást, húsvéti öntözést és a többit és az írást küld-
jék el a lap szerkesztőségének. Az anyagot a szerkesz-
tőség feldolgozza és a gyüjtö nevének s a helynek 
megnevezésével a lapban ismertetni fogja. 

Ének- és tornaünnepély Miskolcon. Az Avasalji metro-
polisban május hó ÜO-án tartották az iskolák éven-
ként szokásos évzáró ének- és tornaünnepélyüket. Ez 
alkalomra nemcsak Miskolc, de a vármegye, sőt a 
szomszédos vármegyék vezetőférfiai, tanügy iránt ér-
deklődő polgárai sokezer számmal lepték el a nép-
kerti sportpályát, hogy tanúi legyenek annak a fel-
emelő látványosságnak, amelyet háromezerötszáz apró 
magyar tartogatott részükre. A nagy érdeklődésnek 
meg volt a teljes kielégülése. Ügy a történelem forgó 
kereke, mint a kiscímer színpompája, a közös szabad-

és botgyakorlatok, valamint „Nem, nem, soha" című 
irredenta-darab lenyűgöző elszavalása, az egyes isko-
lák külön ének- és játék-bemutatói osztatlan, meleg 
sikert,' elismerést arattak. Az ünnepély végén Kolum-
ban Lajos vezető kir. tanfelügyelő köszönetet mon-
dott a megjelent szülőknek, Magássházy Béla dr. 
gondonoksági elnök pedig a szülők nevében üdvözölte 
a tanítóság lelkes vezérét, magát a tanítóságot s to-
vábbi közös, megértő munkásságukra Isten áldását 
kérte. A közös szabad- és botgyakorlatokat Köteles 
József miskolci állami tanító állítót la össze, az ezer 
gyermek szavalókórusát Misko'.czy Kálmán miskolci 
állami tanító vezényelte. 

A hódmezővásárhelyi népművelés. Hódmezővásárhe-
lyen az iskolánkívüli népművelési bizottság ezévi 
munkája a korábbi esztendők sikerét felülmúló ered-
ményeket ért el. Az általa rendezett tudományos és 
közfontosságú ismereteket nyújtó egyes és sorozatos 
előadások mennyisége és belső értéke általában az 
eddigi nívó felett van. Tanfolyamai közül bent a vá-
rosban eredményesen működött az országos viszony-
latban is jelentékeny népfőiskolai tanfolyam, azon-
kívül volt két analfabéta-tanfolyam, melyek egyike 
az írástudatlan katonák, a másik a polgári foglalko-
zású analfabéták oktatásét látta el eredménnyel. Volt 
nők részére két női kézimunka-tanfolyam, amelyek 
mindegyikén közhasznú dolgokban kellő előhaladás 
volt tapasztalható. A tanyák világában hat helyen: 
Vásárhelykutason, Mártélyon, Csicsatéren, Kardos-
kuton és Mátyáshalmon voltak népfőiskolai jellegű 
tanfolyamok, a Csomorkányi Olvasókörben pedig női 
kézimunkatanfolyam működött. Mind a hat tanfolyam 
sikeres volt és bizonyítéka annak, hogy tanyai lakos-
ságunk magatartása népművelési intézményeinkkel 
szemben minden dicséretet megérdemel. A bizottság 
a tanyán, két helyen, az illető tanfolyamok vezetői, 
előadói és tanfolyamok hallgatóival karöltve néprajzi 
és régészeti kiállítást rendezett és készített elő. A vá-
sárhelykutasi a húsvéti ünnepek alatt, a mártélyi 
pünkösd ünnepén volt nyitva. 

A Sarudy Ottó-emlékbizottság ezúton mond hálás kö-
szönetet mindazoknak, akik kegyes adományukkal az 
emléktábla felállítását lehetővé tették és azoknak, 
akik személyes megjelenésükkel, koszorúk elhelyezé-
sével vagy bármilyen tekintetben közreműködésükkel 
a leleplezési ünnepség bensőbbé tételéhez hozzá-
járultak. 

Kitüntetett művésztanltó. Király János barcsi áll. el. 
isk. tanító festőművészt, a Berzsenyi Dániel Irodalmi 
és Művészeti Társaság dunántúli tárlatán, a Rippl-
Kónai ezüst éremmel tüntette ki. A díjat „önarckép" 
című olajfestményével nyerte el. A Pécsi Képzőművé-
szek és Mübarátok Társasága tavaszi kiállításán pedig 
„Becsületügy a baromfiudvaron" című pasztelljével 
keltett általános feltűnést. A képet a kiállítást rendező 
társaság vásárolta meg. 

A tanügyi jogforrások gyűjteménye. Dr. Serényi Antal 
kir.' s.-tanfclügyelő a szerkesztésében megjelenő A tan-
űgyi jogforrások gyűjteménye című sorozatnak 5. szá-
mát mosl rendezi sajtó alá, amely a tanítók nyugdíj-
ügyeivel foglalkozik. Ez a szám is, úgy mint az eddig 
megjelent számok ára, sorozatban véve 2 pengő 50 fii-
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lérbe, külön véve 3 pengőbe kerül. Erre a hasznos út-
mutatóra előre is felhívjuk a tanítóság és iskolai ha-
tóságok szíves figyelmét, A kíjnyv már előzetesen is 
előjegyezhető, illetve megrendelhető levelezőlapon a 
szerzőnél (Kaposvár, tanfelügyelőség). Ennek a nélkü 
lözhetetlen sorozatnak eddig megjelent számai, melyek 
ugyanott rendelhetők meg, a következők: I. Az isko-
láztatási kötelesség teljesítése. 2. Iskolaállítás és fenn-
tartás belterületen. 3. A tanítók illetményügyei és adói. 
4. A tanítók jogviszonya. 

Internátusi felvételek. A „Magyar Vasutasok Országos 
Szövetsége" kezelésében levő kaposvári Máv.-interná-
tusba a jövő iskolai évre felvétetnek elemi és közép-
iskolás fiúk. Az intézel Kaposvár legegészségesebb 
helyén, a 20 holdas Horthy-parkban fekszik, 4 holdas 
játszótér, tennisz-, kugli- és jégpálya, tornaszerek, 
meleg zuhanyok. Szakfelügyelet. Elemi, reálgimná-
zium, polgári és felső kereskedelmi iskoláktól öt perc-
nyire. Növendék-létszám: 230. Felvételi díj 20 pengő, 
ellátási díj havi 45—50 pengő. Egyenruhadíj havi 
8—12 pengő. Tájékoztatót 40 filléres postai bélyeg 
ellenében küld az igazgatóság (Kaposvár, Németh 
István-utca 15). 

Halálozás. Sebestyén Jenőné, ig.-tan. neje, született 
Balázs Margit, madarasi tanítónő, 46 éves korában, 
24 évi eredményekben gazdag működés után váratla-
nul elhúnyt. Megboldogult május 29-én tartotta osz-
tályvizsgáját, majd a „Madarak és fák napját" ünne-
pelte kirándulással kapcsolatban s végül május 30-án 
a szentségekhez járult tanítványaival. így befejezve a 
tanévet, készült a jól megérdemelt vakációra; de a 
Mindenható éjjel csendben örök pihenőre szólította 
a munkától tedjesen kimerült népnevelőt. 

H I V A T A L O S R É S Z 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 1462/1934. elli. számú rendelete 

a vallás- és közoktatásügyi minisztérium ha-
tásköréhez tartozó tisztviselőknek állami, ki-
rályi katolikus, izraelita, társulati, magán, 
uradalmi, közalapítványi uradalmi és érde-
keltségi tanerőknek és egyéb alkalmazottak-
nak az 1034:1. t.-e.-en alapuló szabályszerű el-
bánás alá vonását megelőző eljárásra illetékes 
háromtagú bizottságok megalakítása tárgyá-
ban kiadott 660/eln. 1934. számú rendeletének 

kiegészítése tárgyában. 

A 660/eln. 1934. számú vkm. rendeletnek az 
alábiakkal való kiegészítését rendelem: 

„7. 
A jelen rendelet 1. §-a szerint alakított azon 

háromtagú bizottságoknál, melyek illetékes-
sége alá izraelita hitközségi tanintézetek is 
tar toznak, az egyes bizottságok alakí tásával 
kapcsolatban említet t két helyettesen felül 

még h á r o m helyettes hozandó ki jelöléste ja-
vaslatba és pedig egy kongresszusi, egy ortho-
dox izrael i ta és egy státusquo ante izraelita 
hitfelekezethez tartozó helyettes, akik közül az 
esetben, ha a bizottság izraelita hitközségi tan-
intézeti alkalmazott ügyében fo ly t a t j a le az 
el járást , a felekezetileg illetékes helyet test kell 
mint egyik tagot behívni." 

Budapest , 1934 május 30. 
Dr. Hóman Bálint s. k. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
77.600/1934. VII. a. számú rendelete a filmoktatásnak 
a közép- és középfokú iskolákban való bevezetése 

érdekében teendő intézkedések tárgyában. 

I. 

Valamennyi tankerületi kir. főigazgatónak, a buda-
pesti és pécsi m. kir. középiskolai tanárképző-intézet 
elnökségének, a polgári iskolák budapesti és szegedi 
kir. főigazgatójának, a polgári iskolai tanárképző-
főiskola igazgató-tanácsának, a felső kereskedelmi 
iskolák kir. főigazgatóságának, a felső kereskedelmi 
iskolai tanárképző-intézet igazgatóságának, a tanító-
és tanítónőké pző-intézetek kir. főigazgatóságának, az 
Amizoni-intézet igazgató-tanácsának, valamennyi felső 

mezőgazdasági iskola igazgatóságának. 

A közvetlen vizetés és rendelkezés alatt álló közép-
és középfokú iskolában a tanmenetbe illesztett és a 
tanítás keretében folyó filmoktatást kívánom az 
1934/35. tanévtől fokozatosan bevezetni. Ezért elren-
delem, hogy az 1934/35. tanévtől kezdve valamennyi 
közvetlen rendelkezés és vezetés alatt álló középiskola, 
valamennyi felső kereskedelmi iskola, állami, községi, 
társulati, izr. és magán polgári iskola, állami és izr. 
tanító-, tanítónő- és óvónőképző-intézet, állami és 
községi felső mezőgazdasági iskola és az Amizoni-
intézet minden nyilvános tanulójától felvétele alkal-
mával előző évi tandíjának, illetőleg kedvezmény-
fokozatának megfelelő évi tandíja 3%-a filmoktatási 
díj címen beszedessék, mely összeget már az 1934. évi 
júniusi beiratásoknál egy összegben kell bevételezni. 
Az első osztályba felvett tanulók a teljes t and í j 3%-át 
fizetik. Az állami tanító-, tanítónő- és óvónőképző-
intézeteknél a 3%-os filmoktatási díj a felvételi és 
vegyes d í j összege után szedendő. Az iskolánkint így 
beszedett összegnek beutalása iránt külön fogok in-
tézkedni, hasonlókép a filmoktatás bevezetésére vonat-
kozó utasításaimat később, de még a jövő tanév meg-
kezdése előtt fogom Címmel közölni. 

II. 

Valamennyi Főtiszt. Egyházi Főhatóságnak. 
A közvetlen rendelkezés és vezetés alatt álló közép-

és középfokú iskolákban a tanmenetbe illesztett és a 
tanítás keretében folyó filmoktatást kívánom az 
1934/35. tanévtől kezdődően fokozatosan bevezetni 
Ezért elrendeltem, hogy az említett iskolákban a jövő 
tanévtől kezdődően a nyilvános tanulóktól tandíjuk 
3%-a filmoktatási díj címén beszedessék. Midőn e 
tárgyban kiadott fenti rendeletemet tisztelettel meg-
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küldöm a Főtiszt. Egyházi Főhatóságnak, azt azzal 
a kéréssel teszem, hogy rendeletem végrehajtása iránt 
a bölcs főhatósága alatt álló iskolákban is hasonló-
képen intézkedni méltóztassék, mert a filmoktatás 
mennél szélesebb keretek között valósul meg, annál 
kevesebbe kerül és annál nagyobb eredménnyel biz-
tat. Egyébként megjegyzem, hogy az általam létesí-
tendő szerv úgy a Főtiszt. Egyházi Főhatóságnak, 
mint a bölcs főhatósága alatt álló iskoláknak szíve-
sen fog rendelkezésére állani. 

Kívánatosnak tar tanám, hogy a Főtiszt. Egyházi 
Főhatóság fennhatósága alatt álló iskolák tanulóitól 
így befolyó filmoktatási díjak addig is tartalékoltat-
nának, míg azok felhasználása iránt módomban lesz 
a Főtiszt. Egyházi Főhatósággal egyetértőleg intéz-
kedni. 

III. 

Budapest-székesfővárosi Polgármester úrnak. 
Tudomás és a székesfővárosi községi középfokú 

tanintézetekre vonatkozó szükséges intézkedés meg-
tétele végett másolatban megküldöm. 

Budapest, 1934. évi június hó 8-án. 
Dr. Hóman Bálint s. k. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
32.001/1934. V. a. 1. számú rendelete az elemi 
népiskolák I. osztályába felvehető tanulók ko-
rának megállapítása és a korengedélyek meg-

szüntetése tárgyában. 

I. 
Valamennyi kir. Tanfelügyelőnek és a kecske-

méti tanfelügyelői kirendeltség vezetőjének. 
Felhívom a Cimet, hogy jelen rendeletem vé-

tele u tán haladéktalanul utas í tsa a felügyelete 
alá tartozó elemi népiskolák igazgatóit , hogy 
az 1934/35. iskolai év re szóló beiratkozások alkal-
mával az elemi népiskolák I. osztályába kivétel 
nélkül csak olyan tanulók vehetők fel, akik 
6. életévüket 1934. évi szeptember hó 15-ig töl-
tik be. 

Egyben értesítem a Cimet, hogy miután az 
ú j középiskolai tö rvény az elemi iskolai tan-
kötelezettségről szóló 1921: X X X . t.-c, 1. §-ának 
utolsó bekezdésében foglalt rendelkezést s ezzel 
egyút ta l a törvény végrehaj tása tá rgyában ki-
adott 130.700/1922. sz. rendelet 21. §-át is hatályon 
kívül helyezte, amely § a hatodik életévet még 
be nem töltött gyermeknek az elemi iskolába 
való felvételét szabályozza, az 1934/35. tanévtől 
kezdve az elemi népiskolák I. osztályába beirat-
kozni kívánó tanulóknak korengedély többé 
nem adható. 

Végül értesítem Cimet, intézkedtem egyide-
jű leg a r r a nézve, hogy azok a tanulók, akik az 
ú j középiskolai t ö rvény életbelépése előtt kezd-
ték meg elemi i skola i tanulmányaikat , a közép-
iskola I. osztályába — amennyiben az egyéb 

feltételeknek megfelelnek — betöltött életko-
ruk ra való tekintet nélkül, akadályta lanul fel-
veendők. 

I I . 

Valamennyi elemi népiskolát fenntartó egy-
házi főhatóságnak. 

Az 1934/35. iskolai évre szólóan az elemi nép 
iskolák I. osztályába való felvételek t á rgyában 
valamennyi kir . tanfelügyelőhöz intézett ren-
deletemet szíves nagybecsű tudomásulvétel vé-
gett van szerencsém megküldeni. 

Budapest, 1934. évi jún ius hó 3-án. 
Dr. Hóman s. k. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
77.300—1934. VII. a. számú rendelete az iskolánkívüli 
népművelés körében használható diapozitív-képsoro-

zatok kütelező feliilbírálata tárgyában. 

Valamennyi Iskolánkívüli Népművelési Bizottságnak. 

Az iskolánkívüli népművelés körében csakis olyan 
diapozitív-képsorozatok használhatók, amelyek a nép-
művelés céljainak megfelelnek. 

Ezen elvi álláspont érvényesítése érdekében a 
882—4—550—1929. számú V. K. M. rendeletem intéz-
kedett. Az utóbbi években azonban a diapozitív (kép-
sorozatos) előadások száma annyira növekedett, hogy 
ú j rendelkezés vált szükségessé. 

A fenti rendelet hatályon kívül helyezésével elren-
delem tehát a következőket: 

1. Az iskolánkívüli népművelési tevékenység kere-
tében való használatra engedélyeztetni kívánt diapo-
zitív-képsorozat forgalombahozója, illetőleg készítője 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez írt 
folyamodványban kéri mind az üveg, mind a film-
diapozitív-képsorozatnak és a hozzávaló szövegnek 
megbírálását. 

A folyamodványhoz csatolfli kell a megbírálandó 
üveg- vagy filmdiapozitív-sorozat egy példányát, a 
hozzátartozó szöveget és a bírálati díj lefizetését iga-
zoló elismervényt. A folyamodványban a képsorozat 
és szöveg együttes bolti árát is föl kell tüntetni. 

A bírálati d í j képsorozatonként (szöveggel együtt) 
8 pengő, amelyet a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium Iskolánkívüli Népművelési Központja 
200f>. számú postatakarékpénztári csekkszámlára kell 
befizetni. 

2. Ha a bírálatra beterjesztett diapozitív-sorozat 
(a szöveggel együtt) az iskolánkívüli népművelés cél-
jaira alkalmas, akkor a diapozitív bekerül a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter által engedélyezett 
diapozitív- és filmsorozatok és előadási szövegek jegy-
zékébe. E jegyzéket, illetőleg a folytatólagos pótjegy-
zékeket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
félévenkint teszi közzé a Hivatalos Közlönyben és a 
Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató című 
folyóiratban. 

3. A törvényhatósági iskolánkívüli népművelési bi-
zottságok, illetőleg az alájuk tartozó helyi bizottságok 
a jövőben csak e jegyzékbe fölvett diapozitív-soroza-
tok és előadási szövegek közül vásárolhatnak. 

4. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter, 
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illetőleg a törvényhatósági iskolánkívüli népművelési 
bizottságok jóváhagyásával és engedélyével szervezett 
népművelési tevékenység körében a magánosok vagy 
testületek (egyesületek, szövetségek stb.) által is csak 
oly diapozitív-sorozatok és előadási szövegek mulat-
hatók be, amelyek a VKM. által kiadott jegyzékbe föl 
vannak véve. Ezt a Bizottság a megfelelő módon kö-
teles ellenőrizni. 

Budapest, 1934. évi május hó 24-én. 
A miniszter helyett: 
Dr. Petri Pál s. k., 

államtitkár. 

Pályázat szünidei tanítói továbbképző-
tanfolyamra. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 54.83Í/1934. VI. szám alatt 1. Valamennyi 
kir. tanfelügyelőhöz és a kecskeméti kir. tan-
felügyelőség Vezetőjéhez, II. A tanító- és taní-
tónőképző-intézetek kir. Főigazgatóságához in-

tézett rendelete. 

I—II. 
A taní tóság szakszerű továbbképzése céljá-

ból folyó évi jrilius hó 9—lí-ig terjedő időben 
Budapesten, az I. ker. á l lami tanítóképző-inté-
zetben tanítók és tanítónők részére ha tnapos 
továbbképző-tanfolyamot rendeznek. 

A tanfo lyamra 80 tan í tó t és 40 taní tónőt 
veszek fel. 

A felvett taní tók az I. ker. állami tanító-
képző-intézetben, a taní tónők pedig a I I . ker. 
állami tanítónőképző-intézetben kapnak ingyen 
lakást és az I. ker. ál lami tanítóképző-intézet-
ben napi 1 pengő 80 fillérért élelmezést. 

Ezek a hal lgatók vánkost, lepedőt és t aka ró t 
hozzanak magukkal . 

Az említett 120 hallgatón kívül még 80—100 
tanítót, illetőleg tanítónőt vehetek fel, akik 
azonban lakást nem kaphatnak , de napi 1 P 
80 fillérért a tanítóképző-intézetben élelmezés-
ben részesülhetnek. 

I. 

Felhívom Címedet, hogy a t an fo lyamra a 
tanítóság figyelmét az igazgatók ú t ján h í v j a fel 
s a jelentkező tanítók (tanítónők) névjegyzékét 
a budapesti I. ker. állami tanítóképző-intézet 
igazgatóságához folyó évi június hó 25-ig 
küldje meg. 

A névjegyzékben fel kell tüntetni a pályázó 
működési helyét, az iskola jellegét, a felvételt 
kérő tanító (tanítónő) szolgálati éveinek szá-
mát, azt a körülményt, hogy résztvett-e már 
pedagógiai továbbképző-tanfolyamon és végül, 
hogy a jelentkező tanító (tanítónő) az intézet-
ben való lakást és élelmezést igénybe óhaj t ja -e 
venni. ' | 

Minthogy a nagyobb családdal bíró vagy ne-
hezebb körülmények között élő hal lga tókat a 
rendelkezésemre álló fedezethez mér t mérsé-
kelt összegű utazási segélyben szándékozom 
részesíteni, tüntesse fel Címed a névjegyzék-
ben azt is, hogy a pályázónak hány ellátatlan 
családtagja van, illetőleg kik azok, akik vala-
mely ok miatt nehezebb viszonyok között 
élnek. 

I—II. 
A tanfolyam vezetésével dr. F r a n k Antal 

állami tanítóképző-intézeti igazgatót, a veze-
tésben való segédkezéssel pedig Drozdy Gyulát, 
a Néptanítók L a p j a főszerkesztőjét bíztam 
meg. 

A fe lvet t hal lgatókat a felvételről a tan-
folyam vezetősége ú t j á n értesítem. 

Budapest , 1934. évi jún ius hó 13-án. 
A miniszter helyett : 

dr. Petri Pál s. k., 
á l lamti tkár . 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
1934. évi 1327/eln. számú rendelete az 1933/34. évi 

fűtési adatok bejelentése tárgyában. 
Valamennyi alárendelt hivatal, intézet stb. ve-
zetőjének, amely hivataloknál, intézeteknél stb. 
a hazai szénnek tüzelés céljából való kötelező 
használata már elrendeltetett, továbbá vala-
mennyi m. kir. tanfelügyelőnek és a kecskeméti 
tanfelügyelői kirendeltség vezetőjének, vala-
mint valamennyi állami elemi népiskola és 
óvoda igazgatóságának, gondnokságának, illetve 

felügyelőbizottságának. 

A hivatalok, intézetek stb. fűtésének szabá-
lyozására, illetve racionalizálására eddig ki-
adott rendelkezésekben foglalt elvek érvényben 
ta r t ásáva l a következőket rendelem el. 

1. A tüzelőszerek megválasztására, beszerzé-
sére és felhasználására, továbbá a tüzelőberen-
dezésekre vonatkozóan eddig kiadot t rendelke-
zéseim — melyek rövid kivonatát a „Fűtési 
jelentés"-hez csatolt „Tudnivalók" tar talmaz-
zák, az ott ismertetett módosításokkal — a jövő 
1934/35. fűtési évadra is érvényben maradnak . 

2. Az 1933/34. fűtési évadra vonatkozó és a 
fűtés gazdaságosságának elbírálásához szüksé-
ges adatok összegyűjtése végett egyidejűleg 
innen megküldött •„Fűtési jelentés" (I. számú 
melléklet) és „Tudnivalók" (II. számú mellék-
let) nyomtatványai t mindazon hivatalok, inté-
zetek stb., amelyeknél a hazai szénnek tüzelés 
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céljából való kötelező használata már elrendel-
tetett, 3 példányban kapják kézhez. 

A fűtési jelentéseket a hivatal , intézet stb. 
kitölti és azokból egy példányt a „Tudnivalók"-
ka i együtt megőriz, másik példányát a vezeté-
sem alat t álló minisztérium elnöki osztályába, 
harmadik példányát pedig legkésőbb 19M jú-
nius hó 30-ig közvetlenül a m. kir . kereskede-
lemügyi minisztérium (Budapest, I I , Lánchíd-
utca 1—3) X I I I . a. szakosztályához terjeszti fel. 

3. A hivatalok, intézetek stb. évi tüzelőszer-
szükségletét esetenkint a fűtési jelentés ponto-
san kitöltendő ada ta i és a helyszínrajz alapján 
a gyakorlatban bevál t hőszükségleti számítá-
sok módszerével ál lapítom meg. 

4. A fűtéssel kapcsolatban eddig a „Vezér-
fonal"-ban kiadott rendelkezéseknek, illetve 
„Tudnivalókéban ismertetet teknek betartásáért , 
valamint a „Fűtési jelentés" összes rovatainak, 
s a j á t érdekükben való legpontosabb kitölté-
séért a hivatalvezetők, intézeti igazgatók stb. 
személyesen felelősek. 

5. Az á l lamháztar tás mai nehéz helyzetében 
nem tekinthetek el attól, hogy a hivatalokban, 
intézetekben stb. mindenütt csak a legolcsóbb 
és legracionálisabban felhasználható tüzelő-
szerek használtassanak fel. 

6. Amennyiben valamelyik érdekelt hivatal, 
intézet stb. ezen nyomtatványokat folyó évi 
jún ius hó 20-ig még nem kapná kézhez, úgy a 
nyomtatványok megküldését a m. kir. vallás-
és közoktatásügyi minisztériumtól kérni tar-
tozik. 

7. Az állami elemi népiskolák és az állami 
óvodák részére az említett nyomtatványok nem 
küldettek meg. Ezen intézetek részére szüksé-
ges nyomtatványokat az illetékes tanfelügyelői 
hiyatal tartozik a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi minisztériumtól sürgősen igényelni és pe-
dig egy-egy ál lami népiskolára, illetve állami 
óvodára szintén 3—3 példányt számítva. A 
nyomtatványoknak az elemi népiskolák és óvo-
dák közötti azonnali szétosztásáról a tanfel-
ügyelői hivatal gondoskodik. Az állami elemi 
népiskolák és óvodák igazgatósága, gondnok-
sága, illetve felügyelőbizottsága az általuk ki-
állított fűtési jelentések egyik példányát a 
„Tudnivalók"-kal együtt szintén megtar t ják, a 
másik két példányt pedig azonnal beküldik az 
illetékes tanfelügyelői h ivata lnak. 

A tanfelügyelői hivatal ellenőrizni tartozik, 
hogy a hatáskörébe tartozó összes állami elemi 
népiskolák és óvodák bemutat ták-e a jelenté-
seket, az esetleg hiányzó jelentéseket mielőbb 
beszerzi és a hatáskörébe tar tozó összes inté-
zetekre vonatkozó jelentéseket a fenti határ-
időig egyszerre ter jeszt i fel ide, illetve a m. 
kir. kereskedelemügyi minisztériumhoz. 

8. Amennyiben a jelen rendelet végrehajtásá-
ból kifolyólag műszaki vagy egyéb szempont-

ból felvilágosításra van szükség, úgy az e r re 
vonatkozó kérdésekkel közvetlenül a m. k i r . 
kereskedelemügyi minisztérium XI I I . a. szak-
osztályához kell fordulni. 

9. Az internátussal kapcsolatos intézeteknél 
külön fűtési jelentést kell készíteni az intézet 
és külön jelentést az in ternátus fűtési és tüzelő-
szerfogyasztásának adatairól. Ennek megfele-
lően az internátusos intézetek részére 6—6 drb 
adatbejelentési nyomtatvány küldetett. 

Budapest, 1934. évi június hó 8-án. 

Irodalmi pályázati hirdetés. 

A tanítóság pedagógiai kérdésekben való el-
mélyülésének előmozdítása céljából pályázatot 
hirdetek a következő tétel kidolgozására: 

„Munkaterv iskolám színvonalának és közsé-
gem kultúrájának fejlesztésére." 

A jeligés levéllel ellátott pályaműveket — 
amelyeknek terjedelme legfel jebb 16 (tizenhat) 
gépírásos oldal lehet — folyó évi október hó 
15-ig a Néptaní tók Lap ja szerkesztőségéhez 
kell benyúj tani . 

Az a pályamű, amelyet a bírálóbizottság 
legjobbnak ítél, 100 (Egyszáz), az utána követ-
kező négy pedig 50—50 P ju ta lomban részesül. 

Minthogy a legjobbnak í tél t pályaművek a 
Néptanítók La p j á b a n is közzététetnek, azokért 
a lap szerkesztősége a szokásos írói tisztelet-
d í ja t is k iu ta l ja . 

Budapest , 1934. évi június hó 13-án. 
A miniszter helyet t : 

dr. Petri Pál s. k„ 
ál lamti tkár . 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Patalcy Mária: A gyermek esztétikai nevelése. — Lendvay 
Béla: A számolási és mérési feladatok forrásai. — Dr. Se-
rényi Antal: Az uradalmi iskolák. ,— Iskolánkívüli nép-
művelés. A baranyamegyei népművelési dalosverseny és ennek 
jelentősége. — Gyakorlati pedagógia. Drozdy Gyula: Anyám 
tyúkja. — Hazai és külföldi tanügyi lapokból. Mozgófény-
kép és nevelés. —• Hogyan vizsgáztassunk? — Tudomány, 
irodalom, művészet. — Külföldi irodalom. — Külföldi 
szemle. — Pedagógiai szeminárium. — Egyesületi élet. — 
Hírek. A budapesti I., állami tanítóképző intézet hősi ha-
lottai emlékművének leleplezése. — Hivatalos rész. — Pá-

lyázatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DBOZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő. Dr. LŐRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egvetemi Nyomda Bpest, Múzeum-kőrút 6. 
A kiadásért felelős-' CZAKÓ ELEMÉR. 
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Y A Z A T O K 
PÁLYAZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontossá 
szétküldhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

VASAS II. tanítói állására pályázatot hirdetünk. Fize-
tés: kertilletmény, lakbér, 10% államsegély. Díjlevélben 
kötelességek. Ha II. sorszámú állásra kántortanítónk 
megválasztatnék, állására egyidejűleg pályázható. Fize-
tése 61 értékegység és 607 pengő. Kántortanítóságra pá-
lyázóknak énekpróba 24-én délután 3-kor, de nem köte-
lező. Két éve kisegítő tanító helybeli jelölt van. Megjele-
nés önköltségen. Szeptember 1-én elfoglalandók. Pályázati 
határidő lapközléstől három hét. Jelzendő, melyik állás 
pályáztatik. Okmányolás VKM 69.870—1933/VI. szerint. 
Római katholikus plébánia, Hird (Baranya m.). (205) 

MÉHTELEK református egyház presbitériuma pályá-
zatot hirdet az üresedésben levő kántortanítói állásra. 
Fizetés 43 értékegység és a megfelelő államsegély. Köte-
lesség: kántori és egyházjegyzői teendők végzése, dalárda 
vezetése, lelkész akadályoztatása esetén annak helyette-
sítése, belmissziói munkában segédkezés. Pályázati határ-
idő e hirdetés megjelenésétől számított 21 nap. A 69 870— 
1933. VI. számú VKM-i rendeletben megállapított okmá-
nyokkal felszerelt kérvények a református lelkészi hiva-
talnak, Méhtelek, u. p. Zajta, küldendők válaszbélyeg-
gel. Az állás 1934 július 15-én elfoglalandó. Államsegé y 
július és augusztus hónapokra nem utalvánvoztatik. (199) 

Elegáns, könnyű, tiszta 
gyapjú tropical és freskó 

öltöny 
kabát, és nadrág 

világos szürke és drap 
színekben 

58 p e n g ő s 

p e n g ő s 

akcióiárban 
6 havi fizetés kedvez: 

ményével is. 

REFORM 
RUHÁZATI RT 
VI, Vilmos császársút 5. 
Tel.: 13=0=96, 13=2=96. 

Weekend-cipö 
férfi, pehelykönnyű, lyukasztott fejű 11.uU 

Divatfopánka 
fonott talpú, különböző színekben DiöU 

Fürdötrikó 
női és férfi, színtartó minőség OibU 

Tropikál 
pehelykönnyű, öltöny- és kosztümkelme, nem q r n 
gyűrődik. 140 cm széles OiOll 

Férfikalap 
fehér, panamaszövésű 0.ZU 

Esőköpeny 
pehelykönnyű, férfi és női IADU 

Vizsgaruha 
leányoknak, fehér, kék v. rózsaszín crepe de „ 
chine, 6 évesnek OiJU 

Vizsgaruha 
fiúknak, finom fehér damaszt matróz 6 évesnek 11 i0U 

Lenvászon 
divatos, csomózott és buklészerű női ruha, „ 
kosztüm- és kabátkelme 70 cm 0i — 

dCovjQJUevJUU Jl/Uíenkó* 
IV, Petőfi Sándor-utca 3. 

Szövetségünk Tagjai részére 6 havi folyószámlahitel, v igy 5°/„ engedmény. 

NAGYCSEPELY református egyháza rendes kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom: lakás, kert 
természetben, készpénz 3P67 pengő, 10 kat. hold tagosí-
tott föld, 1144 kg rozs természetben, 20-5 m fa természet-
ben, behordva és felvágva, trágyahordás minden marhás 
gazdától egy szekérrel természetben, továbbá 14 kg hús, 
14 kg só, 5'6 kg faggyú és 797'5 liter kollekta-bor, köz-
munka, őröltetés, mely utóbbi tételekért jelenleg 425'83 
P váltságár fizettetik. Erre a konvencióévre (1934—35) 
a multévi őszi vetés, egyházmegyei szabályzat szerint, 
még az előző konvencióévet illeti. A helyi javadalom 
értékegysége 72, de leszállítása megkísérelhető. Az is-
kola a községben egyedüli, tanköteles létszám jelenleg 
60 s így mindenképen államsegélyre jogosult, azonban 
a fenntartó egyházközség elvi szempontból az államsegé-
lyért semminemű felelősséget nem vállal. A megválasz-
tandó kántortanító kötelességeit az egyháztanács szabá-
lyozza, melyeken kívül a lelkészt kánonikus órákon és 
filiális szolgálatai esetén szószéken helyettesítenie kell, 
belmissziói stb. egyházi munkában részt venni köteles. 
Pályázati határidő a lap megjelenésétől számítva három 
hét. Az álláson jelenleg helyettes működik. Az állás 
augusztus 25-én elfoglalandó. Okmányok a református 
lelkészi hivatal, Nagvcsepely, u. p. Kötcse, Somogy vm., 
küldendők. (202) 

IRSA község községi iskolaszéke pályázatot hirdet 
a szeptember elsején nyugdíjazás folytán megüresedő 
I. számú községi iskolai • tanítói állásra. Kötelesség és 
fizetés törvényszerű, lakás vagy lakbér, amint az iskola-
szék határoz. Pályázati határidő 1934 július 5. Megcím-
zett és bélyeggel ellátott boríték csatolandó. Az előírt 
okmányokkal felszerelt kérvény erre a címre küldendő: 
Községi iskolaszék, Irsa, u. p. Alberti-Irsa. Az iskolában 
két év óta helvbeh lakó ideiglenes kisegítő tanerő mű-
ködik. (211) 
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KÓKA (Pest m.) római katholikus egyházközsége a 
nyugalomba vonulás folytán üresedésbe jött kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet. Az állás jövedelme: 15 kat. 
hold föld, természetbeni lakás, 19 értékegység és 5 szá-
zalék az egyházközségtől, a többi államsegélyben. Stóla 
körülbelül évi 150 pengő. Kötelességei: kántori teendő-
ket segéd nélkül teljes egészében végezni, a reábízott egy 
osztályt vezetni, a többi díjlevél szerint. Pályázati határ-
idő: június 30. Választás: július 10-én. Pályázhatnak ró-
mai katholikus vallású, kántori oklevéllel bíró tanítók, 
akik valláserkölcsi és hazafias magatartásukat bizonyít-
vánnyal igazolják. Korteskedés kizáró ok. Költségmeg-
térítés nincs. Az állás folyó évi augusztus 1-én elfogla-
landó. A válaszbélyeggel ellátott, teljesen felszerelt kér-
vények a plébániahivatalhoz küldendők. Egyházközségi 
elnök. (197) 

KÖRÖSHEGY református egyháza halálozás folytán 
megüresedett orgonista - kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalom: természetbeni lakás (új), kert, 14 kat. 
hold föld, 822 pengő készpénz, terményjárandóság. Állam-
segély. Értékegység: 74. Kötelessége: a tanítói s kántori 
szolgálatokon kívül ismétlő iskolások tanítása, belmisz-
sziói munkákban segédkezés, énekkar szervezése, veze-
tése, lelkész akadályoztatása esetén helyettesítése s a 
presbiteri jegyzői tiszt ellátása. Kellően (kántorképesítő 
is) felszerelt pályázatok református lelkészi hivatal (Kő-
röshegy, Somogy m.) címére folyó hó 30-ig küldendők. 
Pályázatokhoz visszaküldésre válaszbélyeg melléklendő. 
Próbaéneklés saját költségen. Az állás szeptember 1-én 
elfoglalandó. Református presbitérium. (195) 

KI A D Ó H I V A T A L I K Ö Z L E M É N Y E K 

ELŐFIZETŐINK szíves figyelmét ezúton hívjuk fel 
arra, hogy új előfizetéseket csak naptári évnegyedenkint, 
tehát január 1, április 1, augusztus 1 és november 1 kez-
dettel fogadunk el. Ez nemcsak ügykezelésünk megköny-
nyítését, hanem új előfizetőink pontos kiszolgálhatását is 
eredményezi, tehát mindenképen előfizetőink érdekeit szol-
gálja. 

Többször előfordul, hogy előfizetőink szerkesztőségi 
ügyekkel hozzánk fordulnak, viszont kiadóhivatali dol-
gokkal a szerkesztőséghez. Saját érdekükben, az ügy gyor-
sabb lebonyolítása céljából közöljük, hogy kiadóhivata-
lunk címe: Budapest VII I , Múzeum-körút 6. Szerkesztő-
ség: Hold-utca 16. Kultuszminisztérium. 

Hirdetőinket hangsúlyozottan kérjük, hogy a hirdeté-
sek díját a szöveggel egyúttal adják postára akár posta-
utalványon, Múzeum-körút 6, Gólyavár, akár a Kir. Ma-
gyar Egyetemi Nyomda 37.473. számú csekkszámlájára, 
„Néptanítók Lapja" megjelöléssel. 

H I R D E T É S E K 
H i r d e t é s e k é r t a s z e r k e s z t ő s é g n e m v á l l a l f e l e lőssége t . 

INTERNÁTUSBA FELVÉTEL. A hódmezővásárhelyi 
református gimnáziumi fiúinternátus igazgatóságához a 
felvételi kérvények, kellően felszerelve, július hó 31-ig 
nyújtandók be. Az internátus a gimnáziumi épülettel egy 
telken fekszik, tágas, fás udvarkerttel. A felügyeletet és 
korrepetálást a négy bentlakó felügyelő és nevelőtanár 
látja el. A teljes díj — lakás, fűtés, világítás, mosás, ki-
sebb gyógyellátás és napi négyszeri ízletes és bőséges el-
látással — havi 45 pengő. Jó előmenetelű szegény ta-
nulók indokolt esetben kedvezményben részesülnek. Kí-
vánatra részletes tájékoztatót küld a gimnáziumi igazga-
tóság. (173) 

INTERNÁTUSBA FELVÉTEL. A hódmezővásárhelyi 
református leánylíceummal kapcsolatos leányinternátusba 
a kellően felszerelt felvételi kérvények júíius hó 31-ig 
nyújtandók be. Felvétetnek I—V. osztályú leánylíceumi, 
VI—VIII. osztályú gimnáziumi és I—IV. polgári isko-
lai leánytanulók. Az internátus a líceummal egy épület-
ben van, fás, árnyas udvarkerttel. Tágas szobái déli fek-
vésüek. A felügyeletet és korrepetálást három bentlakó 
felügyelő és nevelőtanárnő lát ja el. A teljes díj — la-
kás, fűtés, világítás, mosás, kisebb gyógyellátás és napi 
négyszeri ízletes és bőséges ellátással — havi 55 pengő. 
Az arra érdemes tanulók kedvezményben részesülnek. 
Kívánatra részletes tájékoztatót küld a leánylíceum igaz-
gatósága. (172) 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest II, Török-utca 8. (A budai Margit-híd-
főtől a második utca jobbra.) 

CSERÉLNÉK református vagy római katholikus val-
lású állami tanítóval (-nővel), 24 tanítós állami iskolá-
tól kisebb állami iskolához is bárhova, ahol vasútállomás 
van. Villanyvilágítás, járda; posta, vasútállomás, orvos 
stb. helyben. Református vallású előnyben. „Tavasz" jel-
igére. (123) 

ANYAROZSOT és kőrisbogarat szárított állapotban 
legmagasabb napi árban vesz Tisza-gyógyszertár, Debre-
cen, Magoss György-tér 9. (174) 

„MESÉK ÉS JÁTÉKOK." 3—10 éves gyermekek szá-
mára írta: Weber Mária. Kapható a szerzőnél, Kis-
pest 2., Werbőczy-u. 5. Ára 4 pengő és a postakölt-
ség. (166) 

KESZTHELY, Ranolder-intézet. Ideális helyen, a Ba-
laton partján épült egyetlen leányinternátus. Felvesz 
elemi, polgári iskolai és varrótanfolyamra járó növendé-
keket. Állandó felügyelet. Bőséges, elégséges tápláló el-
látás. Havi tápdíj 45 pengő. Iskolai díjak a prospektus-
ban, amelyet szívesen megküld az intézet főnöknője. (163) 

AZ ÉNEKTANÍTÁSNÁL hasznos segédeszköznek bi-
zonyult Kovács Dezső Népiskolai Dalgyűjteménye. Tar-
talma 86 maradandó becsű népdal harmóniumkísérettel. 
Leszállított áron, 3 pengő 50 fillérért kapható — a pénz 
előzetes beküldése esetén — Fischer Lajos könyvkeres-
kedőnél, Sárospatakon. (52) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VII I , Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak, Mendölnél. 

Az Árpádházi Szent Erzsébet Gyermekotthon 5% kat. 
hold területű festői parkjában leánykák részére nyaralási 
lehetőséget nyújt július 1-től augusztus 31-ig. Napi el-
látás: ötszöri étkezéssel 2-50 pengő. Cím: Pécei, Kossuth-
tér 2. — A következő iskolai évre: nőipariskola, polgári 
és elemi leányiskolába bennlakó növendékeket felveszünk. 
Zene-, német, francia és angol nyelvtanítás. Tájékozta-
tót kívánatra küld az intézet főnöknője. (198) 

CSERÉLNE evangélikus kántortanító, méhészetre ki-
válóan alkalmas helyről. Budapesttől 53 km-ről. Mavart 
helyben. „Méhész" jelige. (204) 

Rieger Ottó orgonagyár 
Budapest X, Szigligetimtca 29. 
(Rákosfalva.} Telefonszám: %—3—45. d p 

Új orgonákat, V: 
homlokzats ípok készítését, min« H l ! 
dennemű orgonajavításokat mér - ra| U 
sékelt á ron , szakszerűen elvállal. J*jiiü 
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DIÁKOTTHON, MEZŐTÚR, A mezőtúri református 
gimnázium diákotthonába minden szülő nyugodtan küld-
heti gyermekét. Modern, vízvezetékkel ellátott, kétemele-
t e s épület, parkírozott udvar. Külön tanuló- és hálószo-
bák, társalgók, zene- és játéktermek. A fiúk tanulására, 
erkölcsi és lelki nevelésére nagy gondot fordítunk. Tel-
jes díj évi 500 pengő. Indokolt esetben érdemes diákok-
nak kedvezmény. Református lelkészek és tanítók évi 
400 pengőt fizetnek. Részletes tájékoztatóval szolgál Kiss 
István vezetőtanár. (194) 

OKLEVELES kántortanító, egyévi gyakorlattal, cse-
kély díjazásért elmenne nyári kántorhelyettesnek. Ignáto-
vich István, Verseg. (203) 

CSERÉLEK fiú- és leányközépiskolákkal bíró város 
központjától három kilométerre levő, osztatlan iskolától. 
Autóbusz-közlekedés, I I . lakbérosztály. Cím: Magor Ist-
ván áll. tanító, Szolnok—Alcsipusztá. (207) 

HASZNÁLT harmóniumot vennék. Részletes leírást, 
árajánlatot kér: Kazár Árpád rektor, Nekézseny. (210) 

PESTKÖRNYÉKI vagy nagyvárosi kartárssal cserél-
nék egyik legnagyobb városunkból, többtanerőstől. Költ-
ségeit megfizetném. „Belterületinek" kiadóhivatalba. (208) 

CSERÉLNE római katholikus tanító, kántortanítóval 
is. Jelige: „Teljes fizetés". (209) 

POLGÁRI iskolai német-francia tanárnő nagyobb gyer-
mekekhez vagy társalkodónőnek menne nyáron vidékre, ős-
protestáns családhoz, fizetés nélkül. „Szepesség" jeligére a 
kiadóba. (189) 

Olvasóink figyelmébe ajánljuk az 

OPERA ZONGORATERMET, 
hol tanítók ELŐLEG NÉLKÜL a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrendű. Z O N G O R Á K A T , P 1 A N I N Ó K A T . 

HtitUp—t VII. KlauiAI utca 35. u . 

ORGONA, generáljavított, modern szerkezetes, előljáté-
kos, pedálos, hat szólóváltozattal, ötévi felelősséggel, ju-
tányos áron eladó, részletre is, Kempf Gyula orgonaépí-
tőnél, Szombathelyen (Vas m.). Vállalom új orgonák, 
harmóniumok építését, javítását. (206) 

CSERÉLNE római katholikus tanítónő iskolaváros tő-
szomszédságából. Államsegély 84%, lakás természetben. 
Választ „Szeptemberre" jeligén a kiadóhivatalba. (201) 

CSERÉLNE nagyváros közeléből, egészséges, szép he-
gyes vidékü kisközségből református kántortanító. „Bár-
hova" jeligére. (200) 

MEGYEI város közvetlen közeléből. cserélne pestkör-
nyékre római katholikus állami tanítónő. „Anyagi rá-
fizetés." (196) 

Harmóniumot , zongorát , hangszert 
ne vásárol jon, amíg nem látta árjegyzékemet. 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

REMÉNYINÉL l Ä V c ^ Ä 
A Zeneművészeti Főiskola szállítója. 

K é r j e l e g ú j a b b 3 2 . s z . á r j e g y z é k e m e t . 

TANSZERT, 
ÍRÓ= ÉS IRODASZERT 
megbízható minőségben szálllít: 
KIR, MAGY. E G Y E T E M I N Y O M D A 
BUDAPEST VIII, MÚZEUM=KÖRÚT 6 SZÁM 

A vizsgákhoz, elszámolások= 
hoz, beiratásokhoz, 
S Z Ü K S E G E S Ö S S Z E S 
NYOMTATVÁNYOK 
beszerzéséről gondoskodjék már most, ne« 
hogy megakadjon tennivalóiban ! A vallás« 
és közoktatásügyi minisztérium által előírt 
összes 

NYOMTATVÁNYOK 
az elemi népiskolák, kisdedóvodák, önálló 
gazdasági«, gazdasági ismétlő iskolák, ipa= 
rostanonciskolák, ipartestületek s népműve« 
lési tanfolyamok részére. Megrendelhetők 

A K. M. E G Y E T E M I N Y O M D A 
K I A D Ó H I V A T A L Á N Á L 
BUDAPEST VIII, MÚZEUMSKÖRÚT 6. SZÁM 

Részletes árajánlatot és árjegyzéket kívánatra kész-
séggel küldünk. 

S Z L E Z Á K L Á S Z L Ó HARANG» ES  
ERCÖNTODE 

Magyarország 
aranykoszorús 
Mestere 

Harangláb: gyár 
Harang« 

felszerelés 

(Budapest'belvárosi főplébánia*iemplom részére készített 2400 kg=os 
,,Polgármester=harangt>, melyet 1928 november 25*én szentelt fel 

dr Serédi Jusztinián bibornok hercegprímás úr.) 

A budapesti Bazi l ika 7 9 4 5 kg-os új harangja gyáramban készül t . 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, az 1921. és 1923. 
évi vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézmű» 
ipari tárlaton kormánydíszoklevéllel, az 1927. és 1928. évi budapesti, 
székesfehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon mgy arany• 
éremmel, az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kit öntetve. — 

Számos egyházi elismerőlevél 1 
Költségvetéssel díj'mentesen szolgál 1 Előnyös fizetési feltételek 
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MINDEN HADVISELT EMBERT ÉRDEKEL. 

Zádor István: Egy hadifestő emlékei. 

A 
1 J L magyar hadi rajzolók legkiválóbbja, egyrészt mint front« 

harcos, másrészt mint a hadisajtó=szállás festőművésze, 206 rajz 
kíséretében olyan érdekfeszítő módon írja meg élményeit, ahogy 
még nem olvastuk. Szenvedés, fájdalom, dicsőség, öröm eleven 
erővel lüktetnek minden sorában, minden rajzában. Ez a dísz* 
munka hű tükörképe az emberiség legnagyobb katasztrófájának. 
Bolti ára 206 művészi képpel díszkötésben 

20 PENGŐ. 

K. M. E G Y E T E M I N Y O M D A B U D A P E S T VI I I , M Ú Z E U M . K Ö R Ú T 6 . 

A Magyarság Néprajza 
tanítja a népet ismerni és szeretni. Eddig megjelent az 
első kötet : a táplálkozás, a település és a vele kapcsola* 
tos építkezés, a bútorzat, a házi mesterkedések, a ruház* 
kodás (magyar népviseletek) tárgyát öleli fel a magyar« 
ság ősi műveltségének alapos ismertetésével. A rövidé* 
sen megjelenő második kötet az ősfoglalkozások, a népi 
díszítőművészet, a népélet ünnepélyes megnyilvánulás 
sait, valamint a magyar népzene hangszereinek ismerte« 
tését nyújtja. 

A Magyarság Néprajza 
nélkül egy könyvtár sem teljes! 
A négykötetes mű ízléses félbőrkötésben 80 pengő. 

Megrendelhető havi négy pengős részletfizetésre. 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 
Budapest^VIII. kerület, Múzeum*körút 6. (Gólyavár) 

PEDAGÓGUS 
nem taníthat, 

N E V E L Ő 
nem nevelhet, ha nem ismeri 
a népet. 
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GONDOSKODJUNK 
MEGFELELŐ 

VIZSGÁI JUTALOM. 
KÖNYVEKRŐL. • 

Legalkalmasabbak 
az V. — VI. oszt. és tanonciskolák számára 
az ifjúsági könyvtárak jegyzékébe sorozott 

KÖNYVBARÁTOK 
KIS KÖNYVEI 

Velösy Elek: Miska 
Tamás István: Szegedi pedellus 
Hankó Béla: Vízen és vízparton 
Szentgyörgyi Sándor: Vihar Buda fölött 
Tamás István: Szabadkai diákok 
Szondy György: Testvérke naplója 
Lambrecht Kálmán: Herman Ottó élete 

Ára kötetenként ízléses kötésben, 
díszes borítólappal P 3 80. 

Kicsinyeknek — nagyoknak 
ajánlható egyéb jutalomkönyvek: k°pVe 

Balogh Anna: A szikra kipattant 2'— 
Balogh Anna: Ú j hajtások 1'20 
Donászy Ferenc: A nagyváradi tüzes galambok 1 '70 
Donászy Ferenc: A vaskereszt és más regé= 

nyes diáktörténetek I ' 4 0 
Gárdonyi Géza: Április, költemények 2' — 
Gárdonyi Géza: Arany, tömjén, mirha 2• — 
Gárdonyi Géza: Fűzfalevél, nyárfalevél . . . . 2* — 
Gyomlay László : A bártfai harangok 2" — 
Gyomlay László: A becsület I*— 
Gyomlay László: Korompay Pista öröksége.. 2* — 
Gyomlay László: A mi táborunk 2' — 
Hunyady Béláné: A fejedelmi koldusasszony—"80 
Lelkes Nándor: Tárogató mellett 1* — 
Molnár—Lajtha : Játékország 8* — 
Palik Ferenc: Attila sírja 2* — 
Radványi K.: Nyugat országain keresztül . . 2" — 
Szondy György: Mécsvilág 1* — 

Iskolai megrendeléseket portómentesen, 
szükség esetén hitelre is szállítjuk. 

K. M. E G Y E T E M I N Y O M D A , 
BUDAPEST VIII, MÚZEUMsKÓRÚT 6. 

A TANÍTÓ HIVATÁSÁNAK 
LEGFONTOSABB 
segédeszköze a 

N É P I S K O L A I 
EGYSÉGES 
V E Z É R K Ö N Y V 

20 pengőt kitevő vételárnál, csekély 
havi 2 pengős részletfizetésre is be* 
szerezhető. 

A sorozat eddig megjelent kötetei : 

L Molnár Oszkár: A tanítási mód- P 
szer történeti fejlődése. Quint Jó-
zsef előszavával 3 — 

2. Fodor Ferenc: A magyar elemi 
népiskolai földrajzi oktatás 4-— 

3. Quint—Stelly—S tol már: A termé-
szeti és gazdasági ismeretek ta-
nítása a III—IV. oszt 6-40 

4. Quint—Drozdy: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok az I. osztályban.. 920 

5. Háros—Körösi: A magyar fogal-
mazás vezérkönyve 4-40 

7. Berwaldszky—Tscheik: A rajzok-
tatás vezérkönyve, Drozdy Gyula 
előszavával 16-— 

8. Drozdy Gyula: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a III. osztályban 10-— 

9. Drozdy Gyula: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a IV. osztályban 8-— 

10. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a II . oszt. 3-20 

11. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a III . oszt. 4-50 

S A J Á T M U N K Á J Á T K Ö N N Y Í T I M E G , 

ha beszerzi e csekély rész» 
letfizetésre, a tanító és a 
tanítónő. 

K. M. E G Y E T E M I N Y O M D A 
K I A D Ó H I V A T A L A 
B U D A P E S T VIII, M Ú Z E U M . K Ö R Ú T 6. 
(GÓLYAVÁR) 
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ORGONA-HARMÓNIUMOK Évtizedek óta 
közismert legjobb 

ház- , d a l á r d á k . , i s k o l á k - és különösen t e m p l o m o k n a k . 
Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmóniumsraktár 

HŐÜL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margitshídfőtől a második utca jobbra. 

Fizetéskedvezmény. Sürgönycím : „Harmonhörl". Telefonszám: 51-6-52 

D Ö R E N H E N R I K ÉS T Á R S A 
iskolabútor-gyára. BpestVI, Dévényi-út 20 -22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasállvány ú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból 

Tele íon. QO-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bermeritve. 

BARAKOVITS JÁNOS 
műorgonaép l tö 
Rákospalota, Pázmány-út 72. 

Ű J O R G O N Á T 
átép í tés t , homlokzati s ípokat , 
mindennemű javítást a l eg -
m é r s é k e l t e b b érőn vállal. 

HA NÖVENDÉKÉT MEG AKARJA JUTALMAZNI 
HA GYERMEKÉNEK ÖRÖMET AKAR SZEREZNI 
rendelje meg Lambrecht Kálmán most megjelent 
könyvét: 

H E R M A N O T T Ó , 
melyből sugárzik a hit a magasabbrendű értékek 
megsemmisíthetetlenségében s az akaraterő győzel= 
mében. E könyv a Könyvbarátok Kis Könyvei 
hetedik illetmény kötete. Eddig megjelent kötetek : 
Velősy Elek: Miska, Tamás István: Szabadkai 
diákok, Hankó Béla: Vízen és vízparton, Szent* 
györgyi: Vihar Buda felett, Tamás István : Szegedi 
pedellus, Szondy György: Testvérke Naplója. 

E könyv ára 3'80. Evi 4 kötet előfi= 
zetési ára 10 P. Feltételeket közli: 

MAGYAR K Ö N Y V B A R Á T O K 
E G Y E T E M I N Y O M D A 
KÖNYVESBOLTJA 

BUDAPEST IV, KOSSUTH LAJOS*U. 18. 
Lovas szánkón lecsusszanó gyermek. 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
LUKÁCS BÚTOR ÁRUHÁZ 

Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek. 
Budapest VII, Dohány-utca 30. Telefon : 4 1 - 9 - 0 4 . 

Legolcsóbb bevásárlási forrás. 
Fizetési kedvezmény 

E H A L L , 
ANDRÁSSY»ÚT 15. SZÁM 

Hirdetésekei 
felvesz 
a kiadóhivatal 

Budapest VIII, 
Múzeum zkörúí 6 

20.794. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeumskörút 6. (F.: Czakó Elemér.) 
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Néptanítók Lapja 
NÉP M Ű V E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó 

C Z E R K E S Z T Ő S É G : B u d a p e s t , V., Hold-utca 16. (Magyar 
° k i r á l y i vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Te le fon : 26-8-18. 

T ^ I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest , 
V I I I . ker.. Múzeum-korú t 6. szám. Gólyavár . Telefon: 46-r -45 . 

É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nein vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

• p L Ö F I Z E T É S egész évre 9'6o P, negyedévre 2-40 P. Egyes szám 
' ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztér ium 

820—4—106/1930. V I I I . d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési dí j az 
állami-, községi-, társulati- , magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37,473. számú csekkszámlájára. 

U I R D E T É S hivatalos pályázat 
iofiU. , magánhirdetés 14 fillér 

szavanként. Üzleti hirdetés: t oldal 
160 P. V. oldal 85 P , ' / . oldal 50 P, 
Va oldal 30 P . A hirdetési díjak a 
kiadóhivatal e lmére előre fizetendők. 

1884-ben, tehát tizenhat évvel a népoktatási 
törvény megalkotása után, iktatták nálunk tör-
vénybe a kötelező tanoncoktatást. Ezzel a bölcs 
előrelátással számos ipari államot megelőztünk. 
Most, 1934-ben, mi, a megcsonkított Magyar-
ország fiai, elszorult szívvel állunk meg a két 
évszám között eltelt ötven év határkövénél. Ha 
visszatekintünk a tanoncoktatásnak erre a meg-
tett ú t já ra , kezdetben egyenesvonalú fejlődést 
látunk. A hazafiasan és nemesen gondolkozó 
szervezők önzetlen munkásságának eredménye-
ként, a törvény megalkotása utáni tizenötödik 
évben már elmondhattuk, hogy hazánkban min-
den iparos- és kereskedőtanonc iskolába jár. 
Nagy dolog volt ez a majdnem kizárólag mező-
gazdasági jellegű Magyarországban! 

A kisipar és a kereskedelem nálunk már szá-
zadokkal ezelőtt fejlett volt ugyan, azonban a 
mai értelemben vett ipar még nagyon is cse-
csemőkorát élte. Annak a céhrendszerű ipar-
nak, melynek jelszava az volt, hogy: Isten áldja 
a tisztes ipart! tanoncnevelése jó és szép, a kor-
nak megfelelő volt. A műhelyek levegője tisz-
tes, munkás, becsületes életet árasztott és az 
„inas"-t a legtöbb műhelyben családtagnak te-
kintették. Voltak azonban hátrányai is. Sok 
helyen a tanoncot küldözgetésre, esecsemőgon-
dozásra használták s „mindenes cseléde" volt 
a háznak. Az ipar fejlődésével s a tanoncügy 
rendezésével ezek a bajok megszűntek ugyan, 
de megszűnt az az ideális, tisztes, családias 
iparosnevelés is, amely vallásos, erkölcsös, 
munkás „mesterlegényeket" és mestereket adott 
az iparostársadalomnak. 

A fejlődést megelőzően a négy középiskolát 
vagy polgárit végzett gyermekek a vasútnál, 
postánál s más hivatalban helyezkedtek el s 
alacsonyabb rangfokozatú „hivatalnokok", „Ír-
nokok" lettek. Igen gyakori volt az, hogy írni, 
olvasni nem tudó s erkölcsileg fogyatékos 
gyermekek kerültek iparospályára. Elképzel-
hető, hogy ebben az időben, mikor a nevelés-
sel, önművelődéssel a műhely már nem törő-
dött, milyen nagy és mennyi szolgálatot tett 
az iparostanonciskola az iparosnevelésnek! 

Az 1884-ben megalkotott törvény életbelépte-

tése után, tehát a kezdet kezdetén bizony sok 
minden nehézkesen ment. A sokféle előképzett-
ségű, sőt mondhatjuk, hogy alig-alig vala-
micske elemi ismerettel rendelkező tanoncok 
oktatása csupán ismétlésekkel foglalkozhatott 
s az ismereteknek és az általános műveltséget 
nyúj tó készségeknek csak az elemeit rakhat ta 
le. Csak később jelentek meg, mégpedig rövi-
debb időközökben, az iparos- és kereskedő-
tanonciskolák szervezeti szabályzatai és tan-
tervei, melyekből már a szakirányban fejlődő 
tanoncoktatás körvonalai bontakoztak ki. Az 
így szervezett iskolák birokra keltek az esti 
és vasárnapi ismételgető kényszerűségszülte 
tanoncoktatással. Végre is a célt szolgáló s a 
kor színvonalán és feladata magaslatán álló 
tanonciskola kerül t ki a harcból győzedelme-
sen. A tanonctartó iparosok, gyárak, üzemek 
belátták, hogy a magasabb előképzettségű ta-
noncok jobban szolgálják érdekeiket, azért ma 
már iparostanoncnak rendszerint csak olyan if-
jú t alkalmaznak, aki a népiskola osztályait el-
végezte. Több ipa rág még ezzel sem elégszik 
meg, hanem a négy középiskola vagy polgári 
iskola elvégzéséhez ragaszkodik. Sőt az sem 
ritkaság, hogy érettségizett i f j a k lépnek ipa-
rospályára. Igaz, hogy ebből is nehézségek 
származtak, mert az iparostanonciskolákban 
annyira különböző előképzettségű tanulók ke-
rülnek össze, hogy azokat egy nevezőre hozni 
szinte lehetetlen, vagy legalább is nagyon ne-
héz feladat. Hála és elismerés az ott működő 
tanerőknek, hogy ezt a nehézséget kemény 
munkával igyekeznek elhárítani s így ma már 
büszkén mondhatjuk, hogy tanoncoktatásunk 
nemcsak európai színvonalon áll, hanem sok 
tekintetben fölülmúlja az úgynevezett „ipari 
államok" tanoncoktatását is. Kétségtelen, hogy 
ebben a fejlődésben elévülhetetlen érdemei van-
nak a magyar tanítóságnak. Különösen azok-
nak a névtelen tanerőknek, akik a tanoncokta-
tás nehéz ós sokszor hálátlan munkájá t vállal-
ták. Ezek nemcsak neveltek és tanítottak, ha-
nem sokat, nagyon sokat maguk is tanultak. 

A tanonciskolákban tanító tanerők tovább-
képzéséről 1892-ben történt először gondosko-

ESTEIEM KÖIWtá 
SZEGED. 
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dás. Ennek az évnek nyarán tar tot ták az első 
szünidei, ipari i r ányú tanítói továbbképző tan-
folyamot s azóta a taní tóság százai áldozzák 
fel nyár i szünidejüket, hogy magukat az iparos-
és kereskedőtanonciskola érdekében továbbké-
pezzék. 

Az ötven év története megmutat ta , hogy vá-
rosok és községek, melyek törvény szerint a 
tanonciskolák köteles fenntartói , Budapest szé-
kesfővárossal az élükön, kezdettől fogva meg-
értéssel fogadták a tanoncoktatás ügyét . Nem 
egy közülük jelentős áldozatot hozott a tanonc-
iskolákért. Az ipar i vállalatok s különböző 
ipartestületek is megérezték, hogy mennyire 
érdekük a tanonciskolák felállítása, fenntar tása 
és szakirányban való munkássága. M u t a t j a ezt 
az is, hogy habár a vál lalatoknak és a testüle-
teknek nem kötelességük, mégis sok helyen 
maguk ta r tanak fenn tanonciskolát. 

S mikor az elmúlt félszázadra visszatekin-
tünk s ezt a fejlődést lá t juk , kellemes érzel-
meink mellett f á jó szívvel kell gondolnunk Po-
zsony, Kolozsvár, Brassó, Arad, Temesvár, 
Kassa, Nagyvárad, meg a többi sok-sok elsza-
kítot t város iparostanonciskoláira, melyeket 
nagy szeretettel mi alkottunk, mi fejlesztet-
tünk s most a félszázad határkövénél mégsem 
ünnepelhetnek velünk. Tr ianon 535 iparos-
tanonciskolából 318-at, 101 kereskedőtanoneisko-
lából pedig 63-at szakított le a magyar tanonc-
oktatás szépen fejlett terebélyes fá járól . Szo-
morú visszaemlékezésünk közepette is bízunk 
a Gondviselésben s hisszük, hogy fog még eze-
ken az iskolákon lengeni a magyar ku l tú ra 
zászlaja. 

Az Iparostanonciskolai Tanítók és Tanárok 
Országos Egyesülete az ötvenedik évforduló al-
kalmából Budapesten, a városligeti Iparcsar-
nokban hatalmas tanoncügyi kiállítást rende-
zett. Ötven év óta most mutatkozik be első-
ízben ilyen nagyarányú, a tanoncügy minden 
területére kiterjedő kiáll í tás keretében a nagy-
közönség előtt a magyar iparos- és kereskedő-
i f júság . Ennek a jubileumi kiáll í tásnak az a 
célja, hogy megismertesse a magyar társada-
lommal ezt a ma még oly kevéssé ismert s 
emiat t eléggé nem is becsült nagyfontosságú 
magyar intézményt. 

A kiállítás megnyitását a székesfővárosi ta-
nonciskolák leventeegyesületei látványos zenés 
felvonulásokkal, térzenével adták h í rü l a fő-
város közönségének. 

Az Országos Tanoncügyi Kiállí tást jún ius hó 
16-án Hóman Bál in t vallás- és közoktatásügyi 
miniszter képviseletében Petri Pá l á l lamti tkár 
nyi to t ta meg. Az ál lamti tkár t s a megnyitáson 
megjelent előkelő közönséget Förstner Tivadar 
iparoktatási kir. főigazgató üdvözölte. A ke-
reskedelemügyi miniszter képviseletében Tóry 
Gergely ál lamti tkár , a főváros képviseletében 
Liber Endre alpolgármester és Szendy Károly 
tanügyi tanácsnok jelent meg. Ott vol tak még: 
Ghorin Ferenc és Székács Andor felsőházi ta-
gok, Éber Antal, a Budapest i Kereskedelmi és 
Ipa rkamara elnöke, Nagy Zsigmond, a főváros 
kir . tanfelügyelője, továbbá a tanoncoktatás, 

az iparos- és kereskedőtestületek számos kép-
viselője. 

Petri Pá l á l lamt i tkár megnyitó beszédében 
örömének adott kifejezést, hogy a kiállítás 
i lyen szépen sikerült . Kijelentette, hogy teljes 
tuda tában van a tanoncoktatás nagy jelentő-
ségének. A mai vi lágban — mondotta többek 
között — nem elég, ha a régi tudással haladunk 
a jövő felé, hanem meg kell kétszereznünk el-
méleti tudásunkat és gyakorlat i kiképzésünket 
is. Ennek a kiál l í tásnak kell tanúbizonyságot 
tennie arról, hogy a tanoncoktatás a nehéz 
idők közepette is megoldotta a r á j a nehezedő 
feladatot . Végigvonulva a tanoncoktatás főbb 
kérdésein, r ámuta to t t arra, hogy a tanoncok-
t a t á sügy az 1922. évi novella óta milyen fej-
lődést ér t el s hogyr az önálló tanoncoktatás 
érdekében mit a lkotot t az állam és a főváros. 
Köszönetet mondott az oktatószemélyzetnek 
kiváló teljesítményéért, a magyar iparos- és 
kereskedőtársadalomnak az oktatásügy meg-
értő támogatásáért és a tanoncif júságnak szor-
ga lmas munká jáé r t és elért eredményeiért. 
Petri Pá l ál lamti tkár , Tóry Gergely államtit-
kár , Liber Endre alpolgármester, Szendy Ká-
roly főv. tanügyi tanácsnok s a többi megjelent 
előkelőség a rendezőbizottság vezetésével meg-
tekintet ték a kiál l í tást , miközben az állam-
t i tká r a látottak felet t több ízben a legnagyobb 
elismerését fejezte ki. 

A kiállítás tíz csoport ja bemuta t j a a ma-
gya r tanoncok életét, teljesítőképességét s az 
iskolák munká já t a pályaválasztás irányításá-
tól kezdve a felszabadulásig. Ott lá t juk az 
OTI rendezésében a nagyobb cégek képesség-
vizsgáló műszereit és a tudományos képesség-
vizsgálat eredményeit. Az ipartestületek és 
g y á r a k tanoncmunkakiál l í tásán több mint 1000 
t anonc munkája i l lusztrál ja a magyar tanonc-
képzés magas színvonalát. Kiemelkedik a ki-
á l l í tásnak ebből a csoportjából az Állami Gép-
gyárak , a MÁV főműhelyek, a Ganz és Társa 
Villamossági Bt., a Süss-féle finommechanikai 
gyá r gazdag tanoncmunkakiál l í tása. 

A kiállí tás iskolai csoportjában az önálló ta-
nonciskolákkal kapcsolatos gyakorlat i tanmű-
helyekben végzett módszeres taní tás i munka 
kelt méltán megérdemelt feltűnést. Ezek a tan-
műhelyek a legtöbb iskolában még csak rövid 
idő óta állanak fenn s máris oly szép ered-
ményt mutatnak fel. 

A kiállítást József kir. herceg, Auguszta kir . 
hercegnő, Gömbös Gyula képviseletében pedig 
Bencs Zoltán miniszteri tanácsos is megláto-
ga t ta . A főváros törvényhatóságának t a g j a i t 
Szendy Károly dr. közoktatásügyi tanácsnok 
vezette végig a csoportokon. 

Az iparostanonciskolák ötvenéves fejlődését 
s munkásságának eredményét valóban meg-
kapóan muta t j a be ez a kiállítás. Nemcsak az 
iparos, a kereskedő s a pedagógus, hanem 
minden magyar ember a legnagyobb örömmel 
és büszkeséggel nézheti végig ezt a kiállítást, 
mely rohamosan fejlődő iparunknak s a ma-
g y a r iparostanoncoktatásnak hű képe s egy-
ben fejlődésünk záloga. 
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EGYSÉG ÉS KAPCSOLAT A NÉPISKOLAI 
MIIUKÁBABÍ. 

ír ta: ÖZV. MI LOT AI GÁTHY BARNABÁSNÉ. 

T a n ü g y i körökben sok szó esik mostanában a 
tananyagkapcsolásról. Én is próbálgattam nyi-
togatni a koncentrációs tanítás felé vezető aj-
tókat és ha tapasztalataimat elmondom, remé-
lem, hogy talán egy lépéssel tovább jutunk az 
eszme megvalósításához vezető úton. 

Próbálkozásaim közben rájöttem arra, hogy 
koncentráció és kapcsolás két különböző neme 
a kapcsolódásnak. 

Beszéljünk először a kapcsolásról. 
Nemrégiben egy épülő ház egyik lakását néz-

tem meg, amelyben még nem voltak fölemelve 
a válaszfalak. Olyan közeinek tűnt fel a két 
határfal, hogy nem tudtam elképzelni, miképen 
fér el köztük kilenc helyiség. Pedig elfért, 
amint azt egy újabb megtekintés igazolta. De 
milyen messze volt most a lakószoba a kony-
hától! Hogyne, hisz míg odajutottam, három 
helyiségen kellett keresztül mennem, három 
ajtót ki- és becsuknom. 

I lyen határfalakat emelünk mi is az anyag-
ismertetés közé, ha egy-egy órát, mint teljes 
egészet lezárunk anélkül, hogy már belevon-
nánk szoros kapcsolással a közelebbit, lazáb-
ban a későbbieket. Ne csukjuk be az ajtókat 
az anyagrészek között, ne tanítsunk tantárgya-
kat, mint a középiskolákban. 

Így is megvilágosíthatom a kapcsolást: ha 
tortát akarok sütni (eredményt elérni), össze-
készítem a tésztához szükséges anyagokat: mo-
gyorót, csokoládét, cukrot, tojást, vajat (a napi 
tantárgyakat). Ezek az anyagok mind megehe-
tők ígyT nyersen is, külön-külön is. De meny-
nyivel jobb, ízletesebb a belőlük készült süte-
mény! Mert egyik anyag a másikat kiegészíti 
és át is változtatja, tökéletesíti. 

Mint ahogyan a természetben, a család, tár-
sadalom és nemzetek életében semmi sem áll 
szigorúan elhatárolva, a tanítás-nevelésben is 
mindent úgy kell vennünk, kis tanítványaink-
nak átadnunk, amint az valóban van az élők 
és élettelenek világában. Nem úgy értve, hogy 
nem volna szabad a reális-prózai dolgokba egy 
kis idealizmust belevinnünk. Ezt megtehetjük; 
de meg is kell tennünk, hogy a gyermek fel-
nőtt korában is mindennek a szépségét, nemes-
ségét, ne a gyarlóságát keresse. 

Inkább optimista legyen, mint pesszimista. 
Ügy tanulja megfigyelni az életet, ahogyan 

az elébe tárul. A valóságban nem állhat egye-
dül semmi. 

Az Űr Isten nemcsak a földet teremtette 
(földrajz), hanem levegővel és vízzel is ellátta, 
amelyeknek törvényeket szabott (természeti is-
meretek), benépesítette növény- és állatvilág-
gal (természetrajz, gazdaságtan) és urává tette 
a földnek az embert (lakosság foglalkozása, 
művelődése, civilizáció). A földterületeknek, 
lakosoknak történetük is van (földfelületválto-

zás, országok, nemzetek létrejötte, történelem). 
Népek és nemzetek bizonyos rend, törvények 
szerint kell, hogy éljenek, hogy az országok-
ban, nemzetek között az egyensúly fennálljon 
(alkotmánytan). De nemcsak a nemzeteknek, a 
honpolgároknak is vannak kötelességeik egy-
más és hazájuk iránt, amelyeknek teljesítésééit 
cserében jogokat élveznek (polgári jog). És ez 
mind ott játszódik le egy bizonyos földterüle-
ten, ezt mind belekapcsolhatom a földrajzba. 

Ha megfigyelem az akácot, önkénytelenül 
annak teremtőjére gondolok (vallás); a cél-
szerű módozatra, amely szaporodását elősegíti 
(természetrajz), a haszonra, amelyet az embe-
riségnek haj t (gazdaságtan, számolás, becslés, 
egészségtan, vegytan); a helyre, aliol teremni 
szokott (földrajz); az időre, amióta áthozták 
Amerikából és nálunk meghonosodott (időszá-
mítás); a mezei törvényre, amely az Alföldnek 
akácosokkal való beerdősítését ír ja elő (pol-
gári jog). Eszembe jut, hogy egynémely ma-
gyar nem élhet kirántott akácfürt nélkül és 
hogy az akácról szóló édes-bús nóták a ma-
gyar nép kedvelt dalai. 

It t az akácot tettem meg centrumnak. Ez a 
koncentráció, amely egy anyagmagból, a cent-
rumból indul ki és vissza-visszatér oda. A kon-
centrációs egybeolvadás. Ez az „egész világ", 
amelyet a gyermeknek adnunk kell. 

A tanmenet sokszor gátolja a kapcsolódást. 
De nem is kell görcsösen ragaszkodnunk hozzá. 
Mert csak útmutatóul szolgál: „Erre menj, ha 
ide vagy oda akarsz érni!" De nem mondja, 
hogy más úton nem érhetem el célomat. És ha 
találkozom valakivel, aki egy közelebbi ös-
vényre figyelmeztet, bizony nem törődöm az 
országút útmutató fájával, hanem nekivágok a 
célomhoz vezető rövidebb, jobb útnak. 

Én már régebben próbálkoztam a koncentrá-
ciós tanítási móddal. 

Tizenkét év előtt első osztályt tanítottam. 
Tanfelügyelői látogatás előtt álltunk és én tár-
saimnak elbeszéltem, hogy a két beszélgetési 
órát elapróztam négy napra. A kisgyermeknek 
annyi közölni valója van! Minden napra jut 
belőle. De meg észrevettem, hogy az egy óráig 
tartó beszélgetés fárasztja is a kicsiket. A fá-
radtság ellensége az érdeklődésnek. Az egy-
órai számolás is kimeríti őket. Én hát a szá-
molást mindig egy kis beszélgetéssel kezdtem 
meg arról a dologról, amelyről éppen számolni 
akartam. Hány diót tett a cipődbe a Mikulás 
bácsi? Ez a kérdés elég volt arra, hogy másfél 
órán át a legnagyobb érdeklődés közepette me-
séljünk, beszélgessünk, számoljunk a Mikulás 
ajándékairól, meg egy-egy kis verset is mond-
junk a jóságos gyermekbarátról. 

Mikor aztán a tanfelügyelő úrnak elbeszél-
tem, milyen eredményt értem el kísérletezésem-
mel, ő feljogosított a további próbálgatásra. 
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Mert aki azt a tornagyakor la to t gyakorol ja 
csak: „helybenjárás", sohasem ju t előbbre. 

H a jó ételt eszünk valahol, első dolgunk — 
már mint nekünk, háziasszonyoknak — a n n a k 
a receptjét elkérni. Igen ám, csakhogy a leg-
több nő úgy mond ja el a készítési módot, hogy 
abból ember legyen, azaz szakácsnő legyen, aki 
ki ismeri magát. H á t én nem így teszek, kedves 
olvasóim. Hanem őszintén elmondom, amit a 
koncentrációs móddal való taní tásnál tapasz-
ta l tam és azt a keveset is, amit elértem. 

Tavasz van. Tanulóimmal a község ha tá rában 
sétálunk. 

E g y gyümölcsös á rnyékában pihenünk meg. 
J a j , de k i fá rad tunk! Egy kicsit meredek is az 
út a dombra föl, ahol a gyümölcsös fekszik. 
Ugyan, hány méter lehet a magassága? Becsül-
jük csak meg! V a n olyan magas, mint a temp-
lom tornya? V a g y ta lán: ha az iskolától a 
templomig húzódó uta t fölemelhetnénk, volna 
az olyan magas, mint ez a hely? vagy maga-
sabb? Próbálgassunk csak szemmértékkel mé-
regetni! Majd én megmondom, ki a nyertes, ki 
ta lá l ta el hozzávetőleg az igazi számot! íme, 
'itt a mérés, becslés. De miér t is telepítették 
ezt a gyümölcsöst éppen a domboldalba? Mer t 
a növény éppen ú g y szereti a napsugarat , min t 
az ember. Ha a burgonyát f a alá ü l te t jük , 
megél, felnyurgul, de sápadt, vézna lesz, nem 
hoz termést. Éppen, mint a gyermek, aki pince-
lakásban lakik és keveset kap Isten napocská-
j ának ajándékából. Sápadt, beteges és könnyen 
erőt vesz r a j t a a ba j . Itt az egészségtan. 

De a gyümölcsfa jó mama. Szeretné, ha gyer-
mekei minél több napajándékot élveznének, 
mert attól pirosodnak, ízesednek, édesednek. 
Meg is mondja az embernek a maga nyelvén. 
Hogyan beszél hozzánk? Bizony úgy, hogyha 
fal tövébe, árnyékos, északi oldalra ü l te t jük , 
haragszik, nem hoz gyümölcsöt, vagy ha el-
bú jva a levelek között, meghúzódik itt-ott egy 
kis nyomorék, az is lehull idő előtt. Ide a domb-
oldalra csakúgy tűz a napocska. Dél felé meg 
éppen pörköl. Kifeszí tet t sugárhíd ján lesétál-
nak a Napsugárkisasszonyok, átizzítják ezt a 
homokos, agyagos talajt, amit annyira szeret 
a gyümölcs. Honnan tud ja ezt az ember? Igen, 
mert ebben díszlik és az ilyen ta la jban termel t 
gyümölcs ízes, sok nedv van benne, úgy mond-
juk, hogy zamatos. H a más fa j t a kavicsos, só-
deros, timsós földbe ül te t jük, neki is üres ma-
rad a tar isznyája , nem kap a földtől olyan 
anyagokat , amelyekre szüksége van, hanem ép-
pen ellenkezőleg: olyanokat, amelyek káros ha-
tással vannak a gyümölcs fejlődésére. Bizony, 
akkor a termése, amivel szolgálja az embert, 
timsós, taplós, élvezhetetlen. 

H a a gyermek nem eszik olyan ételeket, ame-
lyeknek anyaga elősegíti szervezetének növe-
kedését, fejlődését, már akár a gazdasági vi-
szonyok miatt, a k á r a gyermek rossz szokása, 
a válogatás, kényeskedés miatt , ez visszahatás-
sal lesz növekedésére, gyönge, vézna, törpe ma-
rad, mint ez a fácska itt az árokparton. Egész-
ségtan. Lá tha t juk , hogy mit jelent a t a l a j a 
növénynek. Amit az étel az embernek. 

De honnan adja a t a l a j mindig és mindig 
ugyanazt az ennivalót a növénynek? 

Ti persze azt gondoljátok, hogy úgy tesz, 
mint a mama, aki az éléskamrából kerí t i elő 
az étkezéshez szükséges anyagféléket. De hogy 
ez így lehessen, az előrelátó gazdasszony előbb 
a boltból, piacról szerzi be azokat. Mert „ahol 
nincs, ott ne keress!" Kicsit beszélgetünk gazd-
asszonykodásról. 

A jó gazda enni, inni ad gyümölcsöse földjé-
nek. Mert a föld is éhes, tá togat ja ám a szá-
ját, mint a kisgyermek, aki csak így tudja 
megértetni gondozóival, mire van szüksége. 
Nézzétek ezeket a repedéseket! Mit kér a föld? 
Bizony vizet, kis esőt az Ür Istentől, kis ter-
mészetes locsolást. Hogyha ezt megtagadja 
tőle a természet, inert ta lán más növényfélék-
nek most száraz időre van szükségük, megelég-
szik a gyümölcsfa töve körül i föld egy kis mes-
terséges öntözéssel is. Mire kell neki a víz? 
Mire kell az embernek? A növény víz nélkül 
nem tud ám enni. Csakhogy ő étkezés előtt 
kéri a vizet, hogy föloldódjanak a föld gyom-
rában levő ásványfélék, míg az ember étkezés 
után issza a vizet, hogy emésztés alat t feloldód-
janak a gyomrában levő felaprózott ételanya-
gok. Itt a vegytan és egészségtan. 

A jó gazda gondozza f á j á t , mintha gyermeke 
lenne. Enn i is ad neki. Kiny i t j a a föld száját, 
felássa a tő körül a földet és megrak ja az élés-
kamrá t jóféle t rágyával : „Egyél fácskám, most 
van mihez nyúlnod, színült ig van az éléskamrád, 
elég lesz jó időre az ennivalód!" És most a föld 
belsejében főznek a rothadás tündérkéi . Ég, 
rothad a t rágya és kikerül belőle minden jó, 
amire a fának szüksége van. Belemerülünk egy 
kis vegytani beszélgetésbe. Milyen jó ba rá t j a 
a föld a gyümölcsfának, de lehet ellensége is, 
mint pora. Azért egyszer nagyon összepörölt a 
fa a por ra l : „Miért ülöd meg lombkoronámat? 
Nem látod, hogy belepusztulok, ha eltömöd 
levélkéim szájacskáit?" „Azt is akarom, riká-
csolta a por. Gyűlöllek, mert téged szeret az 
Isten, neked életet adott, nekem csak halált . De 
másért is haragszom rád ! Mert szeretnek té-
ged az emberek is. H a rád tekintenek, amint 
piros-pozsgás gyermekeidet tartod karjaidon, 
öröm és megelégedettség látszik arcukon. Míg 
ha engem pil lantanak meg, ú tá la t ta l k iá l t ják: 
„Juj , mennyi por van m á r megint a ruhámon, 
a szobámban!" És k inyi tva az ablakot, seprű-
vel, ruháva l kitaszigálnak az utcára, ahol em-
ber, ál lat lábbal tapos!" 

És te rövidlátó por, há t nem veszed észre a 
Teremtő bölcsességét! Azért vagy elkeseredve, 
mert nem ismered rendeltetésedet. H á t nem 
tudod, hogy a világ teremtésekor először is 
terád gondolt a Mindenség Alkotója? Mikor a 
földet teremtette, miből hozta volna azt össze 
másból, mint porból? Hol voltam én még akkor, 
mikor belőled sziklák alakultak, hegységek 
képződtek, alföldek fejlődtek. Folyóvizeknek 
adtál kényelmes ágyat, állóvizek terjedésének 
vetettél gátat . A vi lág teremtésekor mindig az 
Úr közelében voltál, mer t szüksége volt rád. 
Nélküled élettelen lett volna a világ. Mer t lásd, 
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Is ten akaratából minden élő tebelőled fakad. 
Mikor a növények életmódja fölött határozott 
az Ür, úgy rendelkezett, hogy belőled és tár-
saidból, tömegben földnek nevezve, s a r j ad jon 
ki minden fűféle, faféle. Nézd, az én lábamat, 
gyökereimet is te támogatod. Mit csinálnék én, 
ha millió porszem egyesült erővel nem fogná 
körül törzsemet? Porból növök ki és ha eljön 
utolsó órám, elkorhadok és ismét porrá válok. 
Porból lettél és azzá kell válnod, mondá az Ür 

az első embernek, mikor a vétkek vétke, az en-
gedetlenség kiűzte őt a paradicsomból, mert 
evett az én ősömnek, a paradicsomi a lmafának 
t i l tott gyümölcséből. 

Büszkeség tölt el, ha a halot takra gondolok, 
mondja a por. Mert megértet tem az igazságot: 
„rendeltetése helyén minden áldássá válhat, de 
a meg nem felelő helyen pusztulást hordhat 
magában. Megmutattad, hogy én tulajdonké-
pen anyja vagyok minden élőnek, azért is hív-
nak úgy az emberek, hogy „anyaföld". És a 
megbékélt porszemecske magához intette fuva-
rosát, a szellőt, amely gyöngéden fölkapta őt és 
lesodorta a fa tövéhez, hogyT ne ellensége, ha-
nem barát ja , segítője lehessen a fának. Mese 
erkölcsi és vallási vonatkozással. Most közelebb 
húzódunk a gyümölcsöshöz, gyönyörködünk a 
pompás színvegyületekben. Mily szépek a fe-
hér, rózsaszín foltok a zöld lombok között. 
Nagy festő és szobrászművész a természet! 
Figyeljétek meg a színösszetételeket! Majd fel-
használjuk a színt és formát ra jzaink és kézi-
munkáinknál. Ha a természettől tanul juk az 
ízlést, nem j á runk csiri-csáré színű ruhákban 
felnőtt korunkban. A természeti szépségre, a 
a természet gyönyörűségeire h ív juk fel a figyel-

met. Almavirág, rózsaszín, fehér a zöld levelek 
között. Majdnem a magyar színek. Min tha je-
lezné, hogy nincs is p á r j a a magyar gyümölcs-
nek, mert i t t minden: ta la j , szellő, éghaj la t 
összejátszik, hogy minél finomabb zamatú gyü-
mölcsöt remekeljen. Áldott, fökl! Nem csalja 
meg a magyarokat . Országunk híressége, a to-
kaji bor annyi ra ízlik a f ranciáknak, hogy a 
nagyhata lmúak vittek tőlünk venyigét, vit tek 
hegyaljai földet, még egy hegy tetejét is sátor-

alakúvá fa rag ták , amilyen a hegyaljai Sátor-
hegy. De egyet nem tudtak elvinni, amit pén-
zen nem lehet megvenni: a magyar levegőt. És 
a magyar szivet. Mert szív kell a gyümölcs 
kellő gondozásához. 

Hazaszeretet és irredenta érzés erősítése. 
Sejtette-e Szent István, hogy a nomád ma-

gyar nép egykor vi lághíres gyümölcskertész 
lesz? Az a nép, mely nem tudott pá r hétig egy 
helyben vesztegelni, most éveken á t türelem-
mel vár ja , hogy a kis csemete termést hozzon. 
I t t a történelmi vonatkozás Mennyire meg 
tudj a vál toztatni a szokás és nevelés az örök-
lött ha j l amot ! Éppen, mint ezeknél a gyümölcs-
fáknál. Az a nemes ágacska, amelyet szorosan 
hozzáillesztünk a vad alanyhoz, legyőzi az 
egész fának vadságát. Legyőzi annak keserű-
ségét, taplósságát, összehúzó timsós ízét, fa-
nyarságát. A maga csekélyke nemes nedvével 
á tvál toztat ja a csemete természetét. Nemcsak 
rövid időre, hanem évtizedekre. 

Milyen érdekes megfigyelni ilyen dolgokon 
Isten aka ra t á t ! Ha megfordí tva lenne, ha az 
erősebb vadság győzné le a nemességet, ez vol-
na a könnyebb eset. Mintha Isten ilyen dolgok-
kal jelezné, hogy ő segítséget ad a jó ember-
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nek, hogy addig küzdjön a körülöt te burjánzó 
rosszal, míg a maga jósága lassan áthatja, át-
j á r j a , megjaví t ja környezete lelkét is. Vallásos 
és erkölcsi érzés erősítése. 

Nézzük csak a megnemesített , virágban álló 
fákat ! Legközelebb van hozzánk egy almafa. 
Mint gyöngyösbokréta kandikálnak ki a lom-
bok közül a csomóban álló bimbózó virágok. 
Még be van csukva a virág. Most ébredezik. K i 
tudja , termőképes-e a virága? 

Olyan, mint a kis gyermek, akinek Jelke még 
zárva van. Ki tudja , milyen hajlamok csírái 
szunnyadoznak benne? 

A rózsaszín bimbót körülveszi a csésze, mint 
védőpólya a kis gyermek testét. Lám, itt a ba-
rack már elvirágzott. Szép rózsaszín ruhá já ra , 
a sziromlevelekre, amelyek eddig védték belső 
értékes szervezetét, már nincs szüksége. Le-
dobta magáról. De nem is férne már bele, úgy 
kigömbölyödött a zöld magban, rövid és szűk 
lett az öltözete, mint a tavalyi ruhátok, amely-
ből a mama nem tudot t már ú j a t csinálni. H á t 
mit tett vele? El nem dob a jó gazdasszony 
semmit. Fölhasználta háztar tási célokra. Be-
szélgetünk kicsit a háztartásról . És a virág-
szirom talán elmúlik, elveszik? Óh nem. Amit 
az Isten megadott a földnek, azt vissza nem 
veszi. Lehull a levélke édesanyja, a fa tövéhez. 
Ha száraz idő van, elkorhad, ha nedves, elrot-
had. Csekély anyagával megjav í t j a a földet, 
amelyből jövőre testvérkéinek szívja fel a ba-
rackmama a fejlődéshez szükséges anyagokat. 
Vegytani vonatkozás. 

Emit t egy késői cseresznye még teljes virág-
díszben áll. Gyermekei fehér fátyolként borít-
ják be anyjukat . Még nyi tva van az ajtó, a 
bibeszár a fejlődő magocska felett, addig körül-
veszi a sziromruhácska. 

Zsongó bogárhad vetekedik a méh és darázs-
nemzetséggel, melyikük bányássza ki a bibe-
akna mélyén rejlő mézkincset? A virág maga 
legjobban kedveli Méhikét, mert amint a kis 
pákosztos besöpri kosárkájába a porzót, abból 
jókora mennyiség ráragad szőröcskéjre, amit 
szépen lasúrol onnan a bibe. Most megkezdő-
dik az élet a virágbölcsőben, amelyet nemcsak 
a ruhácska véd, hanem a köpönyeg, a csésze is 
a természet erői: szél, vihar, eső ellen. íme, i t t 
van az alkalom egy kis fizikai beszélgetésre. 
Éppen, mint az ember belső kényes szerveit 
védi a hús, izom, azt pedig a bőr. I t t beszél-
hetünk az ember szervezetéről. 

Tekintetünk visszatéved a bimbózó a lmafára . 
Mennyi bimbó egy csomóban! Bimbók, mint ti 
vagytok. Istentől reméljük, hogy valamennyi-
ünk lelke virágozni fog. 

Hány vi rág van egy csomóban és mennyi 
ilyen csomó van csak egy ágon is. Csak hozzá-
vetőleg tudjuk megbecsülni, mennyi ága, virága, 
kedves gyermeke van a fának. Gondoljuk meg, 
milyen nehezére esik szegény famamának táp-
lálni gyermekeit! Mivel táplál ja , mitől hízik 
meg az apró gyümölcs olyan nagyságúra, hogy 
egy-egy alma 18—24 dekát nyom? Számolás-
becslés', vegytani beszélgetés. Mennyi nyom egy 
métermázsát? H á n y ilyen óriási almát kény-

telen ta r tan i kar ján , a faágakon szegény a lmafa 
hónapokon át? Mázsás súllyal húzzák azok 
ágait a föld felé, mert azok mind a föld belse-
jére kíváncsiak, oda szeretnének bekukkantani. 
Minél nagyobbak, annál kíváncsiabbak. Fizi-
kai vonatkozás. Szerencse, hogy egy-egy virág-
csomóból csak egy-két a lma fejlődik ki. H á t ez 
már megint hogyan lehet? Segít a természet 
szegény fán. Még vi rágkorban lehull a legtöbb, 
iicsi korban megint egy csomó. Es ha ez nem 
így lenne, segítségére siet a növénynek a gyü-
mölcskertész, akinek ollója belevág a sűrűbe. 
Még így is elég dolga van szegény fának gyer-
mekei etetésével. De van aztán öröm, mikor 
almaszüretkor telnek a zsákok, ruháskosarak 
a nemes gyümölccsel. Lehe t itt x métermázsa 
is, t a lá lga t ják a házbeliek és menten kiszámít-
ják, mennyi pénz áll a házhoz, ha eladják. 
Majd mi segítünk nekik a számadásnál. És hány 
ilyen fa áll a gyümölcsösben? Lépjük csak vé-
gig a gyümölcsös szélességét és becsüljük meg 
a hosszúságát! Méregetés. X-területű föld 
kellőképen kihasználva, kevés gondozás és 
munka mellett el látja gazdáját . Ez világos. 
A szám sohasem csal. Ezér t most már nagyon 
sok vidékén csonka hazánknak foglalkoznak 
gyümölcstermeléssel. Különösen városok köze-
iében. A városi embernek, aki naphosszat a fa-
lak között ül, ugyancsak szüksége van egy kis 
frissítőre. És mi lenne célszerűbb, mint a gyü-
mölcsös, amely jóízű, olcsó és mert nyersen fe 
gyásztjuk, nem megy tönkre a benne levő élet-
erősítő vi tamin. Meg aztán úgy hull a szánkba, 
mint a mesebeli sültgalamb, még csak főzni 
sem kell! Ez is haszon! (Kis háztartási-, vegyi-, 
egészségtani beszélgetésre nyílik itt alkalom.) 

Milyen ízlésesen csomagolják ma már a ma-
gyar gyümölcsöt. A szőlőlevél csipkébe öltöz-
tetett kecskeméti szóló szőlő, budafoki csengő 
barack, törökbálinti mosolygó alma, mind 
mintha kínálkozna a külföldnek: „Csak engem 
vegyetek, hogy minél több valuta jöj jön be 
ebbe a szegény, meggyötör t országba, amely-
nek minden behozatali ga ras ra szüksége van." 
Jelszavunk legyen: „Minél több kivitel és ke-
vesebb behozatal!" 

I t t belevonhatunk a beszélgetésbe földrajzi , 
nemzetgazdasági, helyi vonatkozásokat. 

Honnan vettem a centrumot koncentrációs 
beszélgetésemhez? A I I I . o. természetrajzi anya-
gából: megfigyelése a gyümölcsfának virágzás 
előtt és alat t . Még sincs beszélgetésem osztály-
hoz kötve. A nyolcéves gyermekkel éppen így 
társaloghatunk, mint a 14 évessel. Csak a fia-
talabb gyermekek számára megszűkítjük, a na-
gyobb befogadó képességgel bírók részére ki-
bővítjük közölni valónkat. Ha így központosí-
tunk, anyagunk sohasem merül ki, inkább min-
dig gyarapodik. 

Ügy kellene megcsinálni a tanmenetet : ki-
indulni egy-egy természeti, földrajzi centrum-
ból. De miért ne lehetne történelembe is bele-
kapcsolni természeti anyagot? A nomád ma-
gyarok állattenyésztése, a szentistváni idők ős-
termelése; a nehéz gazdasági viszonyok alaku-
lása a mohácsi vész u tán: Kún László és Bás ta 
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szekere, a török idők, szabadságharcok, kuruc-
labanc világ szörnyű gazdasági viszonyai; 
török hagyaték: fügefa , rózsa, tul ipán, török-
szekfű, török szederfa; a vi lágháború alat t i 
és a „béke" gazdasági háborúja; a háború tech-
nikai megváltozása Zsigmond korában, a világ-

háború alat t — mind-mind alkalmat szolgál-
tatnak arra , hogy természeti anyagot olvasz-
szunk be történelmi beszélgetésünkbe. 

Még egyet nem szabad elfelejtenünk, hogy 
az igazi központ mindig és mindenkor maga 
a gyermek. 

A LÉLEK ÉLETIGÉMYEOÍEK FORRÁSA. 
Irta : RUSZTEK KÁROLY. 

A z emberi szellem egész ku l tú rá ja , az emberi 
lélek egész világa a lelki erőknek, a lelki kész-
ségeknek ama csiráiból bontakozik ki, amely 
csirák, mint leküzdhetetlen életigények, Isten-
től belelehelten együtt születnek a lélekkel s 
együtt élnek a lélekben. 

Megcáfolhatlanul, legyőzhetlenül igazolja ezt 
a megállapítást a gyermek lelkének az a jelen-
sége, amely szerint a gyermek lelke az ismere-
tek, a lelki megnyilvánulások nagy, széles 
mezején nem a szülők, nem a taní tók és nem 
a környezet, a külső körülmények tevékeny-
ségére és biztatására indul el, hanem elindul 
a lélekcsirák benső késztetésére. A gyermeki 
léleknek ugyanis olyan csodálatos az alkotása 
és benne olyan alaptörekvések élnek, hogy a 
lelki megnyilvánulások, az életigények csirái a 
legnagyobb magárahagyato t t ságban is kifeje-
zésre ju tn i és fejlődni kényszerülnek. Ez a 
körülmény kétségtelen igazolása annak, hogy 
az emberi szellem életigényeinek, az emberi 
lélek megnyilvánulásainak a csirái t nem a ter-
mészet oltotta belénk és azok nem is a nevelés 
eredményei, hanem a lélekkel egyidejű, a lélek-
kel teremtett isteni adottságok, isteni sajátos-
ságok. 

„Nincsen olyan puszta ínség, hogy magának 
benne a halandó egy tenyérnyi zöld vi rányt ne 
lelne." A zöld viránynak, az ember ki ir thatat-
lan optimizmusának ez a minden lélekben való 
jelenléte az emberi lélekbe teremtet t lelki adott-
ságok, életigények csiráival áll összefüggésben. 
Ebből az összefüggésből következik azután az 
a bizonyos kényszer, amelynél fogva a lélek 
szükségszerűen kénytelen megnyilatkozni, kény-
telen fejlődő szemléleteit formába önteni. Filo-
zófusok és pedagógusok ismételten megállapí-
tották, hogy a lélekcsirák fejlődésre késztető 
igényének első jelentkezése az öntudatos élet 
akcióba lépésének a kezdete. Azonban csak a 
kezdet, csak az akcióba indítás, a veleszületett 
adottságai a lélekcsiráknak. Hogy maga az 
akció mikor indul meg, milyen i rányt vesz, 
milyen úton, hová, merre visz: azt már nem 
a lélekcsirák, hanem maga az élet, az életkörül-
mények, az életviszonyok, a szülők, a nevelők, 
a tanítók és a környezet határozzák meg. Mert 
amiként el kell ismernünk azt, hogy a léleknek 
vannak bizonyos r a j tunk kívül álló, tőlünk 
független adottságai, akként el kell ismernünk 
azt is, hogy az életigények fejlődésének egzisz-
tenciális feltételeit, a lelki fejlődésnek előre-
vivő méreteit elsősorban az emberi élet mi-

volta, másodsorban pedig az emberi élet körül-
ményei: a nevelés, a tanulás á l lapí t ják meg. 

Minden lelki felemelkedettség, minden szel-
lemi kul túrá l t ság bizonysága annak, hogy a 
lélekcsirák, a lelki megnyilvánulások fejlődésé-
nek és fejlődésre törekvésének éltető és kész-
tető legnagyobb ereje, az életigények fejlődé-
sének a legősibb, a legjelentősebb lendítő-
kereke: a bizonytalan, a kérdéses emberi élet; 
a korlátozott, a véges földi világ. 

Köztudomás szerint a gondolkodó embert — 
szellemisége magasabb szintjén, de kevésbbé 
kifejletten is — minden elmélyült pil lanatában, 
legégetőbben nem a tegnap, nem a ma és nem 
is a holnap külső, tárgyiasul t szükségei, ha-
nem az élet, a kozmikus egészet, teljességet és 
bizonyosságot nélkülöző élet érdekli és nyug-
talanít ja. Minél mélyebbről, minél tudatosab-
ban érzi a lélek az élet bizonytalanságát és 
végességét, annál vulkánikusabb erővel törnek 
fel benne a nagy kérdések á r j a i és annál erő-
teljesebb lendülettel keresi azt a felsőbb vilá-
got, ahol az i t t lent megsértet t igazság, szép-
ség és jóság: igazságot kap és kiegyensúlyo-
záshoz jut. 

Az élet nagy ellenmondásait feloldani csak 
az az ember képes, akinek a lelkében a lélek-
csirákat a vi lág korlátozottságának, végességé-
nek megrázó tapasztalatai olyan életigényekké 
nevelnek és fejlesztenek, amelyikben izzón ég 
a felsőbb világ után való vágyakozásnak a tüze, 
amelyikben diadalmasan él a lélek halhatatlan-
ságának, az örök életnek a hite. Ahol az élet 
kérdésességének és állandó krízisének a meg-
látására nem emelkedtek az életigények, ott 
nincsen belső tüze, nincsen feltörekvő ereje a 
felsőbb élet után való vágyakozásnak sem! 
Pedig az élet megtartó erejét, az élet fejlődő, 
alkotó lendületét és a lélek szellemi érdekeinek 
a szolgálatát csak a felsőbb világ hite, csak 
a felsőbb élet vágyakozása tudja biztosítani. 
A lélekbe lehelt lélekcsirák között ezért a leg-
jelentősebb a hitnek a lélekcsirája. A lelki 
adottságok között ezért a legnagyobb kegyelmű 
adottság a léleknek hittel való megajándéko-
zása, a hit cs i rá jának a lélekbe való beleplán-
tálása. És valamennyi lélekcsira nevelése kö-
zött ezért a leglényegesebb a hit lélekcsirájá-
nak, mint a legnclkülözhetetlenebb életigény-
nek, a lélekkel rokonvilág u tán való vágyako-
zássá fejlesztése. 

A hit az emberi léleknek az az eleven élet-
vize, amely a lélek életét nemcsak táplá l ja , 
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hanem ar ra is készteti, hogy tudást , tudományt 
alkosson; hogy művészetet vi rágozt ásson; hogy 
szépséget, jóságot, szeretetet vágyakoztasson. 
Hogy előre vigye, az Éghez magasítsa a lelket 
és ú j meg ú j szárnyakat növesszen a képzelet-
nek és a bizakodásnak egyaránt . 

Nemrégiben egy igen érdekes tanulmányt 
olvastam arról, hogy mi lenne akkor, ha a vas 
hir telen eltűnnék a földről. Nem lenne szög, 
csavar kályha. El tűnnének a gépek, a vasutak, 
az óceánjáró hajóóriások, az automobilok, a 
villamosok, a repülőgépek. Eltűnnének az olló, 
a tű, az eke, a kalapács, a t raktor , a motor, a 
r á d i ó . . . És reánk szakadna a vasatlan korszak-
nak elképzelhetlenül súlyos és borzalmasan 
pr imi t ív korszaka. Megroppanna a világ. Meg-
dermedne az élet. És az ősember korába, a kő-
korszakba süllyednénk egyszerre vissza . . . Kér-
dem, el tudják-e gondolni, el tudják-e képzelni 
olvasóim, nemcsak a visszasüllyedést, hanem a 
visszaesésnek kétségbeejtő körülményeit ós 
következményeit ?! 

És ha el tud ják képzelni, akkor engedjék 
meg, hogy megdöbbent képzeletüket tovább 
vezessem és miként az én lelkemen átvil lant, 
átvil lanthassam az önök lelkén is azt a gondo-
latot, hogy mi lenne az emberiségből akkor, ha 
hirtelen kihalna a hit az emberek lelkéből, ha 
— U r a m bocsáss! — az Üristen kivenné a hit 
lélekcsiráját az emberek le lkéből?! . . . 

Ugye milyen semmiség lenne a vas eltűnése, 
a vas eltűnésének a következménye, a hi tnek 
az eltűnéséhez, a hi t lélekcsiráinak, a hi t lám-
pásának a kialvásáhozf! 

A vas eltűnése csak visszasüllyesztené néhány 
százezer esztendővel az emberiséget. Azonban 
ebből a visszasüllyedésből lehetne — amint-
hogy már volt! — ú j előretörés, újból mához-
jutás . A hit csiráinak az eltűnése, a hit lám-
pásának a kialuvása azonban a hitnélküliség 
sötétségébe, az örök megsemmisülésbe zuhanást 
jelentene, amely zuhanásból nincs, nem lehet 
fel támadás, mert hit nélkül még csak elkép-
zelni sem lehet a világot. 

Sokan azt ál l í t ják és még többen azt hirde-
tik, hogy a világháború, a világválság elsor-
vasztotta, kiölte a hitet az emberek lelkében. 
Nagy tévedés! . . . Nagy tévedés nemcsak azért, 
mert a hit isteni adomány és mint ilyen semmi-
féle válság által ki nem ölhető; hanem nagy 
tévedés azért is, mer t a hitnek, mint Isten leg-
szebb ajándékának, az az örök adottsága és 
sajátossága, hogy a szenvedések a hi t lélek-
esiráit nagyobb életigénnyé, erősebb hitté növe-
lik. Nagyobb életigénnyé és több hitté fejlesz-
tik pedig azért, mer t a nehéz időkben élőknek 
több hitre van szükségük és mert a válságos 
idők átélése nagyobb, több hi te t követel meg. 
Nemcsak költői meglátás, hanem mindennapi 
tapasztalat is, hogy: „A szegénynek drága kincs 
a hit, mely tűrni és szenvedni megtanít." 

Nem a hit halt ki a telkekből és nem a hit 
lélekcsirái sorvadtak meg a lelkekben, hanem 
a felsőbb élet u t á n való vágyakozásnak el-
mellőzése, elerőtlenedése következtében az élet-
igények kevesbedtek meg, a lelkek ködösödtek 

el... Az egész világon, az egész földön nehéz, 
sűrű köd fekszi meg a lelkeket. A magya r lel-
keket i s . . . 

Váj jon honnan ez az általános felsőbb élet-
igénykevesbedés, ez az általános nagy ködös-
ség az emberiség lelkénl! És váj jon honnan, 
váj jon miér t a magyarság lelkén?! 

Az emberiség lelkén borongó nyomottság 
köde, a lelkek válságának a mélységéből; a 
magyarság lelkén borongó nyomottságnak köde 
pedig a lelkek válságának a mélységéből és a 
trianoni katasztrófa mélységéből árad és gomo-
lyog szerteszét. 

Lelkek v á l s á g a . . . A lélek v á l s á g a . . . A világ-
égésben és az azóta eltelt szörnyű időkben 
nemcsak a földünk, a házunk, a gazdaságunk, 
a megélhetési lehetőségeink roppantak meg és 
mentek nagyobbára tönkre, hanem megroppant 
minden, ami becsület és tekintély, önzetlenség 
és áldozatosság és minden, ami erkölcsi érték 
volt. Mindannyian, legyőzöttek és győzők egy-
aránt érezzük és szenvedjük, hogy nem any-
nyira az anyagi, hanem inkább az erkölcsi, a 
lelki téren kapott sebeink égetnek bennünket. 
Mindannyian, elnyomottak ós elnyomók egy-
aránt érezzük és szenvedjük, hogy nem a súlyo-
sabb kenyérgondok, hanem elsősorban és in-
kább a mának úgynevezett modern világnézetei, 
modern világfelfogásai homályosították el a 
felsőbb életigényeket és ködösítették be azáltal 
a lelkeket. 

A X I X . és XX. század világnézetei tudva-
levően kétségbevonták a hit lélekcsiráinak is-
teni eredetét és adot tságát ; tagadták, hogy az 
emberi szellem belső lényegéből, a hi t csirái-
ból szükségszerűen merülnek fel a lélek élet-
igénnyé fejlődésének az eredményei; urbi et 
orbi hirdették, hogy a kul túra emelkedettsége, 
az ál lam ereje, hit nélkül is, elegendők már 
arra, hogy az állam keretében tömörült népek-
ben az erkölcsiséget kineveljék és biztosítsák. 
És ország-világ taní to t ták azt, hogy az élet cél-
ját i t t a földön keressük és talál juk meg. Mert 
az élet olyan, mint egy hosszú fasor, amelyen 
végigszáguldunk egy kényelmes autóval, vagy 
végigdöcögünk egy könnyű homokfutóval , 
avagy végigvánszorgunk a magunk roskatag 
lábán és a fasor végén mindannyiunkat az a 
két méter hosszú és egy méter széles gödör vár, 
amelyikbe belehullunk, beleveszünk, mint a 
szélvihartól lesepert, lesodort falevél, hogy az-
után reánk szakadjon, reánk omoljon az örök 
elmúlásnak, az örök feledésnek szürke földpora. 

Hogy ezek a világnézetek mennyire túl-
becsülték a kultúra, az állam erejét és mek-
kora örvény felé sodorták az egyedek, a társa-
dalom és az államok életét, azt minden kétsé-
get kizáróan bizonyítják az egész világra vető-
dött véres, komoly árnyékok, amelyek nemcsak 
azt igazolják, hogy a kul túra minden fejlett-
sége, az ál lamhatalom minden ereje, büntető-
joga és szociálpolitikája elégtelenek az egyéni, 
a társadalmi és az á l lami élet talpkövének, a 
tiszta erkölcsnek a kitermelésére és érvényesí-
tésére, hanem igazolják azt is, hogy az indivi-
dualizmus eszméjének az anarchia eszméjébe 
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kellett ful ladnia (aliol az én parancsa egyete-
mes parancs); a közösség eszméjének pedig a 
kollektív ideába kellett kulminálnia (ahol az 
én legkisebb megmozdulása halá l t jelenthet), 
hanem igazolják azt is, hogy a ku l tú ra felada-
tának érvényesítésére, az élet megtartó erejé-
nek a biztosítására, a békésebb, a biztonságo-
sabb jövő ígérésére az új, a modern világnéze-
tek teljesen képtelenek. 

És mert képtelenek, nem csoda, hogy a lélek 
életigényeit elhomályosították és hogy az em-
beri lelkeket elködösítették . . . 

A lélek életigényét felfokozni, a lelkek ködét 

L amb r echt Kálmán : Herman Ottó 
könyvéből. (Magyar Könyvbarátok kiadása.) 

Herman Ottó szülőháza Breznóbányán. 
A lakatosinasból lett nagy tudósnak jövő 
nyáron lesz 100 éves születési évfordulója. 

szétoszlatni, az embert a szellemi élet móltó-
ságára eszméltetni és az élet meglazult erkölcsi 
pilléreit megszilárdítani csak az a világnézet 
képes, amelyik a lélekesirák meglátására, az 
életigények kifejlesztésére és az Istenhez tarto-
zásnak a tudatos, az erőteljes hitére épül és 
támaszkodik. Az a világnézet, amelyik feleletet, 
megnyugtató feleletet tud adni az élet leg-
nagyobb kérdéseire. A r r a : hogy miért vagyunk 
a vi lágon! Mi a célunk? Miért küzdünk! Mit 
a k a r u n k ! És mi a vég ! . . . Mert ezek a kérdé-
sek minden emberben egyszer vagy többször 
felágaskodnak és feleletet k é r n e k . . . Ügy a 
XIX., mint a X X . század világnézetétől azon-
ban ezekre a kérdésekre feleletet hasztalan ké-
rünk és várunk. Hasztalan kérünk és hasztalan 
várunk, mert a modern világnézeteknek alap-
vető hibájuk, hogy igazságaik nem paradox 
igazságok, hogy igazságaikba nincsenek bele-
foglalva a való élet ellenmondó végletei. A mo-
dernség köpenyegében individuális alapon a 
kollektivizmust és kollektív alapon az indivi-
dualizmust alkalmazzák. Tagadják az álmokat, 
pedig az ellenmondások álomtalaján járnak. 
Nietzsche sziklájáról megdobálják és a tolsztoji 
érzelem hazug ömlengésében magukhoz ölelik 

a tömeget. Szabadsággal csábítanak, miközben 
a lelket, a lélekigényeket a földhöz, az anyag-
hoz bilincselik, a sárba, a halálba veszejtik. 
Egészen természetes tehát , hogy a modern 
világnézetekben nem érvényesülhet az élet tel-
jessége és nem mutatkozhat meg az élet célja. 

Pedig h á t mégis csak tudnunk kell. hová 
megyünk, mi a célunk és mit akarunk? Életcél 
nélkül nem indulhatunk neki a nagy ú tnak : az 
életnek. 

Az élet nagy kérdéseire megnyugtató felele-
tet, az életnek értelmét, ta r ta lmát , az élet erdő-
rengetegében az élet célját csak az a világnézet 

muta tha t j a meg, csak az a világnézet adhatja 
meg, amelyik világnézet hiszi és vágyja a fel-
sőbb világot, az Isten világát. Amelyik világ-
nézet t i tokzatos méhében hordja az élet örök 
igazságait és misztikus ka r j áva l egyensúlyban 
ta r t j a az élet nagy ellenmondásait. 

A válságok szakadékába vivő mának útvesz-
tőjéből csak egyetlen ú t vezet a felszabadulás, 
az üdvözülés felé: Krisztus útja. A válságok 
éjszakájába vivő mának sötétségéből csak 
egyetlen f ény ragyogta t ja felénk a békesség, a 
szeretet sugará t : Krisztus életprogrammja ... 

A modern világnézetek válságterhes mély-
sége mellet t a magyar lelkeket különösképen 
is elködösítette a trianoni katasztrófa kegyet-
len tragédiája. Nemzeti nagy létünk nagy teme-
tője mélységes fá jda lmaka t váltott ki a magyar 
lelkekből és a fá jdalmak sűrű barázdá já t szán-
totta bele a magyar homlokokba. 

És mer t a modern világnézetek ki termelte 
világválság ugyanazon forrásból fakad, mint 
amelyből a trianoni magya r válság fakad, nem-
zeti életünk mai vérmezején csak azzal a lélek-
kel j á rha tunk , amely lélek hinni tud, amelyik 
a modern világnézetekből és nemzeti szeren-
csétlenségünkből a m a g y a r lelkekre vetődött 
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nehéz, sűrű ködöt a hitnek, a vallásos, a nem-
zeti érzületnek fényességével oszlatja el és 
amelyik a krisztusi életprogramm világosságá-
val folytonosan és diadalmasan ható erővel 
j á r j a Krisztus ú t j á t . 

Dehát melyik az a folytonosan és diadalma-
san ható erő, amelyikben a nagy energiaforrá-
sok buzognak, amelyikben a n a g y eredmények 
ígérkeznek és a n a g y célok megvalósulhatnak!! 

Folytonosan ható erő az, amelyik nap-nap 
után szakadatlanul munkál ja magában a krisz-

tusi életprogrammot és neveli másokban, pél-
dázza másoknak a keresztény világnézetet. 

Diadalmasan ható erő pedig az, amelyik min-
den nehézséggel szembe tud szállani, meg tud 
küzdeni és minden nehézségen át célhoz tud 
jutni. 

A szülői, a tanítói nevelő munkának a leg-
szentebb törekvésének tehát annak kell lennie, 
hogy a meglátot t lélekcsirákat olyan életigé-
nyekké fejlessze, amelyekben már benne van 
a felsőbb világnak a hite és a vágyakozása. 

AZ EMLÉKEKET ÜZEREPE A TÖRTÉJIELEM 
TAHÍTÁÜÁBAÜÍ. 

í r t a : SEBESTYÉN KÁLMÁN. 

A . francia népiskolai Tanterv s az azt kísérő 
Utasítások, habár közel tíz éve jelentek meg, 
mégis állandóan bő alkalmat adnak a véle-
ménynyilvánításokra. Tanügyi lapjaikból meg-
győződhetünk arról , hogy ezekben a vélemény-
nyilvánításokban a francia pedagógusok sok-
szor olyan módszeres kérdéseket feszegetnek, 
amelyeket a mi népiskolai Tantervünk már 
jóval tiílhaladott. A Néptanítók Lapja is ál-
landóan közöl igen érdekes cikkeket a f rancia 
t anügy i lapokból. H a az azokban hangoztatott 
felfogásokat a mi Tantervi Utas í tásunkban ki-
fe j te t t módszerekkel összehasonlítjuk, elfogult-
ság nélkül á l lap í tha t juk meg, hogy a mi nép-
iskolánk módszere, mely az utóbbi időben oly 
rohamosan haladt előre, fe j le t tebb s tudomá-
nyos szempontból sokkal megalapozottabb, mint 
a f rancia népiskolák módszere. Hogy ezt szem-
léltethessem, csupán a Manuel Généről de l in-
struction primaire egyik számában megjelent 
cikkel kívánok részletesebben foglalkozni s az 
abban kifejtett elveket a mi felfogásunkkal 
összehasonlítani. 

Ez a cikk a f r a n c i a népiskolákban követett 
történelemtanítási módszerrel foglalkozik. Be-
lőle először is azt tud juk meg, hogy Francia-
országban sokan vaunak olyanok, akik azt vall-
ják, hogy a népiskolába nem való a történe-
lem azért, mert a gyermek lelke még nein ké-
pes befogadni a történelmi események jelen-
tőségét. Viszont vannak olyanok, akik kíván-
ják a történelem tanítását, de csak jól meg-
választott anyaggal s a gyermek értelméhez 
mér t módszeres eljárással. (Az utóbbiakkal mi 
is teljesen egyetértünk.) Hogy ot t a népisko-
lai történelemtanítás módszeréről mi az álta-
lános felfogás, azt legjobban visszatükrözi P. 
Gay francia tanítóképzőintézeti igazgatónak 
az említett cikkben közölt nyilatkozata. Ö az 
eredménytelenségek okát egyrészt ebben l á t j a : 
„A népiskolai történelemtanítás terén tapasz-
talható eredménytelenségek főleg abban nyil-
vánulnak, hogy a tanuló összezavarja az év-
számokat, a szereplő személyeket és eseménye-
ket. Ebből az összezavarásból pedig sokszor 
nagyon különös dolgok kerülnek ki. Például a 
gyermek tanul ja azt, hogy Robespierret guilo-

tine-nal és Marat- t a fürdőkádban ölték meg. 
A gyermek sokszor összezavarja ezeket s azt 
mondja, hogy Robespierret ölték meg a fürdő-
kádban s Mara t fejét tet ték guilotine alá." 
P. Gay ebből a r ra következtet, hogy a f rancia 
népiskolákban a történelem anyagát nem vé-
sik kellően a gyermek emlékezetébe. 

A mi felfogásunk ebben az esetben más. Mi 
nem k íván juk , hogy az iskola sok-sok évszá-
mot véssen a gyermek emlékezetébe, mert a 
sok évszám között bizony sokszor eltéved. Mi 
egyáltalán nem taní tanánk azt a népiskolában, 
hogy a két francia fo r rada lmár t hogyan vé-
gezték ki. Különösen nem említenénk a fürdő-
kádat. Mi ilyen részletekbe nem bocsátkozunk 
a népiskolában. Még akkor sem, mikor például 
a t izenhárom aradi vé r t anú kivégzéséről be-
szélünk. Magá t a tényt ugyan meg kell emlí-
tenünk, de a kivégzés borzalmait még a szí-
nezés, mélyítés kedvéért sem mondjuk el. A ' m i 
Tantervi Utasí tásunk szellemében a lényeg a 
történelmi tény, melynek keretében a gyerme-
kekkel meg kell éreztetnünk azt, hogy a nem-
zet életében is fordultak elő igazságtalanságok 
s voltak nagyja ink, hőseink, akik életükkel is 
fizettek hazaszeretetükért s a nemzet igaz tö-
rekvéseiért. 

Ez azonban nem azt jelenti, hogy mi egy-
általán n em részletezünk történelemtanítás 
közben. Részletezünk, de azt az anyagot , amit 
részletezünk, nagy pedagógiai gonddal válo-
gat juk meg. Mi is részletezünk, mi is színe-
zünk és mélyítünk, de csak olyan eseményeket, 
amelyek vagy felemelő hatásuknál fogva, vagy 
pedig tör ténelmi-meglátás szempontjából neve-
lőleg h a t n a k a gyermek lelkére. Részletezünk 
valamely várharcot, például Eger ostromát, 
annak is felemelő jeleneteit . Részletezhetünk 
olyan küzdelmeket, amelyekből a történelmi 
eseménnyel kapcsolatban önzetlen elvi vagy 
fegyveres harcokat akax-unk a gyermekek elé 
állítani. Pé ldáu l Hunyadi küzdelmeit a belső 
ellenség ármánykodásaival s a törökkel. Eb-
ben az esetben is az anyagot úgy választ juk 
ki, hogy Hunyad i hazaszeretete, jelleme, vitéz-
sége, okossága, bátorsága álljon világosan a 
gyermek előtt. Vagy részletezhetünk művelő-
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déstörténeti mozzanatokat, például azt, hogy 
miért és hogyan fejlődött az ipar, a kereske-
delem és a művészet Nagy Lajos k i rá ly alatt. 
S végül részletezhetünk a népiskolai történe-
lemtanítás egész anyagán át olyan történelmi 
mozzanatokat, amelyeknek elképzelését és meg-
értését megjelenítő epizódok elmondásával se-
gí thet jük elő. Ezeknek az epizódoknak elbeszé-
lése mindig' közvetlen, színes, szóval mindig 
a gyermek lelkéhez szabott, mert cé l juk min-
dig az, hogy segítségükkel a gyermekek bele-
éljék magukat abba a korba és helyzetbe, 
amelyben a történelmi esemény vagy annak 
hőse volt. Ezek az epizódok azonban mindig 
csak eszközök és nem célok lesznek a történe-
lem taní tása közben. Velük az emlékezetet 
semmivel sem terhel jük s mégis fej leszt jük 
a gyermek történelmi érzékét és gondolkozá-
sát. Ezeket átélik a gyermekek, tehát élménnyé 
lesznek lelkükben, melyek később szabályozzák 
történelmi gondolkozását, mélyítik hazaszere-
tetét s i rányí t ják későbbi cselekedetét. 

Mindezekből lá that juk, hogy a mi Utasítá-
sunk az anyag kiválasztásának szempontjai t 
is, meg a részleteknek módszeres beáll í tását is 
sokkal méljTebb pedagógiai elgondolással ál-
l í t ja elénk, mint a f ranc ia felfogás. 

Az évszámok megtaní tásának kérdése is ná-
lunk sokkal rendezettebb s pedagógiai szem-
pontból indokoltabb, min t az említett f rancia 
nézet. A mi Utasí tásunk nem kívánja , hogy 
sok évszámmal terhel jük a gyermek emlékeze-
tét, hanem megelégszik a legfontosabb évszá-
moknak az emlékezetbe való vésésével. S ez 
indokolt is, mert ezen a fokon a gyermek szel-
lemi fejlettsége s emlékezőképessége még nem 
olyan fejlet t , hogy az évszámok tömegét el 
t ud j a raktározni s minden pillanatban, az ese-
ményekhez kapcsolva, elő tud ja hívni. H a az 
emlékezetet évszámokkal megterhel jük, egé-
szen bizonyosak lehetünk abban, bogy az osz-
tály nagy része előbb vagy utóbb, de össze-
zavar ja azokat. Mi megelégszünk azzal, hogy 
a gyermek az események sorrendjét, egymás-
u tán já t lássa és tudja. Í g y tehát az események 
kapcsolata s nem az évszámok fogják a gyer-
meket eligazítani a történelmi események sor-
rendjében. A történelmi események időbeli el-
rendezésének megőrzéséről is gondoskodik Uta-
sításunk, mikor azt a j án l j a , hogy g ra f ikon se-
gítségével éreztessük meg a gyermekekkel az 
időben való tájékozódást. Ez úgy történik, 
hogy egy egyenes vonalat egyenlő részekre 
osztunk s minden egyes rész egy-egy századot 
jelent, amelybe az esemény időpontját elhelyez-
zük. Így a gyermek térben kifejezve is lá t ja 
az időtávlatokat, ami neki még egyébként na-
gyon nehéz. Ha a gyermek ezt maga is leraj-
zolja s többször áttekinti , ez emlékezetében 
biztosabban megrögződik, mint az egyszerű 
szó vagy a leírt évszám.* 

P. Gay tanítóképzőintézeti igazgató később 
ezt mondja : „A történelmi események szerep-

* A történelmi események grafikonon való megrögzítésé-
nek módjára lapunk egyik közelebbi számában még vissza-
térünk. 

lői mindig felnőtt emberek, akiknek gondolko-
zásába nehezen vagy csak alig tud a gyermek 
beleilleszkedni, t ehá t azokat teljesen meg sem 
érti. Ez a másik oka a történelemtanítás ered-
ménytelenségének." 

Ez az első p i l l ana t ra igaznak, valónak is lát-
szik, de ha elgondoljuk azt, hogy a gyermek 
lelkének elképzelőereje micsoda fejlett , akkor 
már is el kell fogadnunk azt, hogy igenis el 
t u d j a képzelni, bele tudja magát élni azokba 
a történelmi eseményekbe, amelyeknek felnőt-
tek a szereplői. Hiszen a felnőtt emberek cse-
lekedetei nincsenek tőle valami távol. Ezekkel 
lépten-nyomon az életben is találkozik s ítél, 
következtet azokról. Ezek a szemléletek éppen 
olyan hatással vannak lelkére, mintha gyer-
mekektől látná azokat. Akkor pedig, mikor az 
ő életében a tör ténelemtaní tásra kerül a sor, 
ítélő-, következtető-, élképzelőtehetsége m á r 
olyan fejlett, hogy a történelmi események el-
képzelése neki semmi nehézséget nem okoz. Hi-
szen ott vannak a bibliai történetek. Ezeknek 
is felnőttek, sőt a láthatat lan Is ten a szerep-
lői, mégis el t u d j a azokat képzelni s a szerep-
lők cselekedeteiről ítélni, következtetni tud. 
Aztán meg ott a felnőttek jó v a g y rossz cse-
lekedete, mely olyan mély hatással van a gyer-
mek lelkére, hogy a maga gondolkozását és 
cselekedetét is ezekhez i rányí t ja . És amint a 
környezetében élő felnőtt emberek cselekedetei 
i rány í tha t ják gondolkozását és cselekedetét, 
egy kis elképzeléssel éppen úgy i rány í tha t ják 
a tör ténelmi eseményben szereplők cselekedetei 
is. Aztán meg ott van a mese. A legtöbb mesé-
nek felnőtt a szereplője, a gyermek mégis át 
t u d j a élni, el t u d j a képzelni azok cselekedeteit. 

Még akkor is, h a úgy fogjuk fel P. Gay né-
zeteit, hogy a történelmi események rugói álla-
nak távol a gyermektől, még akkor sem fogad-
h a t j u k el állítását. A mi tantervünk felépítése, 
szerkezete is olyan, hogy mire a tulajdonké-
peni tör ténelemtaní tásra kerül a sor, akkor a 
gyermek már sok olyan fogalommal tisztában 
van, amely annak megértését lehetővé teszi. 
Aztán meg a tör ténelemtaní tás módszerének 
egyik feladata az is, hogy az anyag á tadása 
közben ismertessük meg a gyermekeket azok-
kal a fogalmakkal, az eseményeknek azokkal 
a rugóival , amelyek a cselekvő személyek tet-
teinek, gondolkozásának megértéséhez és át-
érzéséhez kellenek. S ez sem fog semmi nehéz-
séget okozni, mer t hiszen az érzelmeknek 
azokon a skáláin, melyek a megértéshez és át-
érzéshez szükségesek, már éveken át vezetget-
jük a gyermekeket, tehát mikor tulajdonké-
pen a történelemtanítás az V—VI. osztályban 
megkezdődik, akkor lelke erre m á r kellően elő 
van készítve. A történelem taní tása csak foly-
ta tása lesz azoknak az érzelmi nevelési mozza-
natoknak, amelyeket a gyermek lelkében ez-
előtt má r felkeltettünk. 

P. Gay a történelemtanítás eredménytelensé-
gének harmadik okát abban ta lá l ja , hogy erre 
kellően még nincs előkészítve a gyermek. H a 
ott nincs, az baj. A mi tantervünk nagyon szé-
pen gondoskodik arról, hogy tulajdonképeni 



13. SZÁM 
NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

489 

történelemtanítás kellően elő legyen készítve. 
H a végigtekintünk a beszéd- és értelemgyakor-
latok tantervi anyagán, már az I. osztálytól 
kezdve lépten-nyomon találkozunk olyan anyag-
részletekkel, amelyekkel a tulajdonképeni tör-
ténelem taní tását előkészítjük. Ott vannak pl. 
a családtörténelmi mozzanatok. Még a család 
bútorainak történetét is bele kell vinnünk 
taní tásunkba s má r ezzel meg kell kezdenünk 
a történelmi érzék ébresztgetését. Aztán ott 
van a templom, az iskola, a község múl t ja , tör-
ténete; ott vannak a községben vagy környé-
ken található történelmi emlékekről való be-
szélgetések és ott van a családtörténelmi vo-
natkozású anyag mellett a hún és a magyar 
mondakör anyaga, valamint a nemzet történel-
méből vet t íontosabb események a IV. osztály-
ban. Ez csak a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tantervi anyaga. E mellett azonban ott van-
nak az olvasókönyveknek minden osztály szá-
mára előírt tör ténelmi vonatkozású prózai 
olvasmányai és költeményei. De ott van a 
földrajz meg ennek az előző osztályokban az 
előkészítő anyaga is. Ennek a feldolgozása 
közben sem kerü lhe t jük el a történelmi vonat-
kozásokat. I t t is szereznek a gyermekek tör-
ténelmi ismereteket, amelyeknek még az az 
előnyük is megvan, hogy jobban helyhez köt-
he t jük s ezzel a történelmi eseményt nemcsak 
jobban, világosabban megértethetjük, hanem 
meg is erősíthetjük. 

P. Gay erősen hangoztat ja , hogy a törté-
nelmi anyagot nem tud juk kellően az emléke-
zetbe vésni. Ezzel szemben elfogadható az a 
pedagógiai nézet is, hogy nemcsak annak van 
értéke, ami az emlékezetben megmarad, hanem 
azoknak a hatósoknak is, amelyek tan í tás köz-
ben a gyermek lelkében nyomot hagynak. Ma 
már nemcsak az emlékezet számára nevelünk, 
mer t jól tudjuk, hogy a mindent híven reprodu-
kálni tudó emlékezet nem i rány í t j a mindig a 
tetteket, a cselekedeteket s nem mindig művelt 
az az ember, akinek sok minden megvan az 
emlékezetében s azokat elmondja. Azonban mi 
sem vall juk, hogy az anyagnak az emlékezet-
ben való megtar tása felesleges. Nem. Az em-
lékezetet is nevelnünk kell arra, hogy a gyer-
mek a nyúj to t t ismereteket megtar tsa s hogy 
azok onnan kellő pillanatban előkerüljenek. 
Éppen azért mikor történelmet taní tunk, a 
történelmi események, azok egyes mozzanatai-
nak s a szereplők nevének, az esemény helyé-
nek és lefolyásának az emlékezetben való meg-
rögzítéséről alaposan gondoskodunk, de nem 
ezt tek in t jük főcélnak. A megrögzítésnek leg-
ősibb módja a könyvből való lecketanulás. 
Csakhogy ennek meg há t ránya az, hogy ez leg-
többször még akkor is szótanulás, ha előzőleg 
azt meg is magyaráz tuk . Ennél értékesebb az 
az eljárás, hogy a gyermekkel e lmondat juk 
azt, amit a történelemóra keretében feldolgoz-
tunk úgy, amint az az emlékezetében meg-
m a r a d t s amint azt kefejező készsége megen-
gedi. De még ezzel sem elégedhetünk meg, ha-
nem az anyag módszeres feldolgozása közben 
is meg a begyakorlás fokán is a r ra törekszünk, 
hogy az ú j anyagot minél szorosabb kapcso-

la tba hozzuk az előzőleg tanul t vagy régebbi 
rokonanyaggal, i l letve annak kapcsolható rész-
leteivel. Ezek a kapcsolatok egymást kiegészí-
tik, támogat ják s az emlékezetben való meg-
rögzítést is elősegítik. Az emlékezetben való 
megtar tás t elősegít jük azzal is, hogy a meg-
ismertetett tör ténelmi eseménnyel kapcsolatos 
gondolatkört felölelő olvasmányokat olvas-
ta tunk, mégpedig nemcsak az olvasókönyvből, 
hanem az i f j ú ság i irodalomból is. Az utóbbi-
ból sokszor nem is egész könyvet olvastatunk 
el, hanem annak csak egyes részleteit. Azokat, 
amelyek az ú j anyaggal rokonságban vannak 
s részint az ismereteket bővítik, részint a kép-
zeletet abban a körben továbbviszik, részint 
pedig más szempontból beállítva is megerősí-
tik. A megerősítésnek egyik eléggé nem érté-
kelhető módja a gyermekrajzok készíttetése. 
Ennek lényege az, hogy mikor a gyermek kép-
zeletében átéli a történelmi eseményt, azt úgy, 
ahogyan elképzeli, grafikusan is kifejezi. Er rő l 
Drozdy cikkeiben és könyveiben olvashatunk 
értékes részleteket. Ö azt mondja , hogy mikor 
a gyermek lera jzol ta a történelmi eseményt, 
nemcsak újból átél i azt, nemcsak jobban rész-
letezi, hanem a cselekvő, graf ikus kifejezési 
mód az emlékezetben való megrögzítést is elő-
segíti. Erre a j á n l j a Drozdy az úgynevezett 
„Mindenes-füzet"-et, amelyben nemcsak a tör-
ténelmi anyagot, hanem a többi tantárgy ke-
retében tanul taka t is megrögzítteti , még pedig 
nemcsak rajzban, hanem a ra jzokat magyarázó 
és kiegészítő szavak, rövid mondatok leírásá-
val is. Az emlékezetnek nevelését s az anyag-
nak az emlékezetbe való megrögzítését igen 
értékesen szolgálják azok a beszámolások, ame-
lyek ezekről a ra jzokról történnek. Különösen 
az ismétléseknél vehetjük ezeknek nagy 
hasznát. 

A történelmi anyagnak az emlékezetbe való 
megrögzítését nagyban elősegítik a könyvek-
ben s képeslapokban s más nyomtatványokon 
meg-jelent tör ténelmi vonatkozású képek is. 
Ezek nézegetése közben fe lú ju lnak a gyermek 
lelkében mindazok az ismeretek, amelyekről 
t an í t ás közben m á r tudomást szerzett, ami t 
m á r ismer s ami eddig talán m á r elhomályo-
sulni indult emlékezetében. A történelmi ké-
pek szemléltetésének és nézegetésének tehát 
nemcsak az ú j anyag n y ú j t á s a közben van 
helye, hanem ismétlések közben is, sőt mind-
annyiszor, valahányszor a gyermek kedvet 
érez ahhoz, hogy ezeket a képeket nézegesse. 
E r r e vonatkozóan is értékes útmutatásokat ta-
lá lunk Drozdy könyveiben. 0 azt a ján l ja , 
hogy a képeslapokból nyírassuk ki a törté-
nelmi képeket s azokat a gyermekek ragasszák 
be erre a célra szánt füzetbe. Buzdítsuk a 
gyermekeket a r r a , hogy minél több történelmi 
képet gyűjtsenek s felragasztás után í r j ák a 
kép mellé mindazt , amit arról tudnak, amit a 
felragasztott kép ábrázol. Ezek lassankint igazi 
történelmi tankönyvvé, kép tá r rá fejlődhetnek, 
melyeknek a gyermek állandóan nagy hasznát 
veszi. S ez ma nem is lesz nehéz feladat, mer t 
hiszen a képeslapoknak olyan tömege fordul 
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meg kezeink között, hogy bennük lépten-nyo-
mon akadhatunk és akadunk is történelmi vo-
natkozású képanyagra. A történelmi anyagnak 
az emlékezetben való megőrzését szolgálhat juk 
azzal is, ha díszesebb kiáll í tású s nehezen 
hozzáférhető könyvekből történelmi képeket 
mutatunk a gyermekeknek, miközben azok je-
lentését megmagyarázzuk, esetleg füzetükben 
vázlatosan megrögzíttetji ik. 

A történelem anyagának megrögzítésével 
kapcsolatban sem mondhatunk mást, mint azt 
az örök igazságot, hogy: ismétlés a tudás 
anyja . Éppen azért, ha azt akar juk , hogy gyer-
mekeink emlékezetében a történelem anyaga 
megmaradjon, ismételtessünk minél többet. 
Még pedig necsak az eseményeket, hanem a 
neveket, helyeket, helyzeteket s a fontosabb 
évszámokat is. Figyel jünk azonban arra, hogy 
ezek az ismétlések ne egyoldalú szóismétlések 
legyenek, hanem különféle alakban s minél 
többféle szempontból történjenek. Például ha 
a történelemben az Árpád-házi királyok korát 
már elvégeztük, az ismétlő feladatok ilyenek 

legyenek: — Mely királyok s hogyan erősítet-
ték a magyarok között a keresztény vallást? — 
Mely királyok voltak azok, akik nem éltek 
úgy, amint azt a keresztény vallás t an í t j a? — 
Mely királyok alatt erősödött s melyek a la t t 
hanyatlot t a magyar nemzet? — Melyek a la t t 
fejlődött az ipar és a kereskedelem? — Mely 
királyok alat t avatkoztak hazánk ügyeibe 
más országok uralkodói? — Melyek a legfel-
emelőbb eseményei az Árpádok korának? — 
Mely események a lehangolok, a szomorúak? 
Stb. stb. 

Az i lyen szempontból való ismétlésekkel 
nemcsak az emlékezetet kényszer í t jük mun-
kára, hanem a történelmi ismereteknek a lé-
lekben való megrözítését is elősegítjük, az em-
lékezetet, a gondolkozó, kereső, kutató, ítélő 
készséget és a történelmi érzéket is fej leszt jük. 

Habár csak nagy vonásokban érintet tem a 
mi tör ténelemtanításunknak módszerét, mégis 
megál lapí that juk, hogy a mi pedagógiai felfo-
gásunk semmivel sem marad a f ranc ia mód-
szeres gondolkozás mögött. 

ÜZEREHilK ECrYMÁS IÜKOLAjÁT. 
Irta : M Ó R A LÁSZLÓ. 

A z emberi élet igazi a l ap ja a szeretet és az 
egymást becsülés. Enélkül nincs szépsége, ér-
téke a családi életnek, — döcög és százféle 
i rányba halad a társadalmi élet szekere is. 

A szeretet magjá t Isten u ta l ja ki. K iu t a l j a 
az édesanyák, édesapák kezébe ós az óvónők, 
tanítók kezébe. Az tehát a döntő, hogy a fel-
kent magvetők hogyan értékesítik a rá juk bí-
zott isteni anyagot és hogyan művelik, dédel-
getik azt a ta la j t , amelybe a szeretet m a g j á t 
vetik vagy elvetették. 

Az iskolai törvénypontok legelsője tehát a 
szeretet. A tanító egyforma melegséggel sze-
resse minden taní tványát és minden tan í tvány 
testvérként szeresse egymást . Ahol ez nincs 
meg, ott nincsen jövőt és lelket alakító nap-
sugár, csak kvarcfény, ami mesterséges, ami 
csak utánzata az isteninek. 

De a gyermekszereteten kívül élni, ragyogni 
kellene egy másik szeretetnek is minden ma-
gyar iskolában: az iskoláknak egymás i ránt 
való szeretetének. 

Szeresse, becsülje a tanyai iskola a szomszé-
dos tanyai iskolát, a vidéki a városit, főváro-
sit, — a református a katolikust, községit stb. 
Minden iskola egy-egy kis állam, amelyben 
mindenki testvér, mert magyar . Miért ne ér-
deklődje, miért ne szeresse meg egyik a mási-
kat? A sok-sok kis iskolaállamból összeadó 
szeretet, testvériesség bölcsője, ajándékosztója 
lehetne temérdek olyan kincsnek, amely egy-
egy láncszemét adná a szebb, boldogabb ma-
gyar holnapnak. 

Ahogy a falusi ember bizonyos hidegséggel, 
idegenkedéssel szokta végignézni a közéjük ve-
tődő városi embert s amennyire nem szokta 
érdekelni a fővárosi emberek nagy részét az, 

hogy a csongrádi tanyákon vagy a Dunántú l 
lankáin elég szemes-e a búzakalász, jól virág-
zott-e a szőlő, éppen olyan érdektelenül, kevés 
szánakozással néz a falusi ember a város iak 
nyomorúsága, munkanélkülisége felé. I lyenfor-
mán van ez, vall juk meg, a különféle és egy-
mástól nagy távolságokra eső iskolák között is. 
Alig-alig hal lani fővárosi vagy más városi ta-
nítótól őszinte sóhajtást amiatt , liogy a kerek-
egyházi, vagy pusztamonostori, hatgyerekes 
taní tótársunk már öt hónapja nem kapta meg 
járandóságát . S ugyanakkor nem egyszer hall-
juk a vidéki kar tá rs elkeseredését: könnyű a 
fővárosiaknak! 

Ezt az egymással nem törődést, illetve ezt az 
egymásban ellenlábas látását kellene nekünk 
megszüntetni, legyőzni. Nem kell hozzá más, 
csak szeressük meg egymás iskoláját , becsüljük 
egymást és teljesen egyenrangú szántóvetőt 
lásson mindenki a másikban. Ha ennek szük-
ségességét, magasztosságát fel tud juk fogni s 
célul t u d j u k tűzni, akkor nem sok fáradsággal 
oda is el tudunk jutni, hogy a kecskeméti, 
szombathelyi, budapesti, szabadjakabszállási 
taní tványaink megismerhessék, megszerethessék 
egymást. 

Nem kérkedésül, csupán példaadásul említek 
meg egy-két esetet, amelyek azokban a fővárosi 
iskolákban történtek, amelyekben én is gazdál-
kodtam s amelyek tanúskodnak apró vonások-
ban is arról , hogy lehetne e téren tenni valamit . 

Levelet vál tot tam egy taní tótársammal, akit 
huszonöt évvel ezelőtt lá t tam utol jára , amikor 
oklevelünket megszereztük. Megtudván címe-
met, ír t nekem egy-két meleg szót. Én is röpí-
tettem neki feleletül három-négyet. Két hét 
múlva kaptak egy levelet a IV. osztályosaink 



13. SZÁM 
NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

489 

az egyik szombathelyi községi elemi iskola 
negyedikeseitől: 

„Kedves budavári Pajtások! 
Egy kérésünk volna hozzátok. Tanító urunk-

tól megtudtuk, hogy a ti iskolátok a budai Vár-
ban van, a Mátyás-templom szomszédságában. 
Legyetek szívesek az ottani híres épületekről, 
szobrokról 10—15 darab fényképet vagy leve-
lezőlapot küldeni. Mi meg majd küldünk he-
lyette szép szombathelyieket. 

Tanító uratokat üdvözöljük, titeket ismeret-
lenül is szeretettel ölelünk." 

És ennek a kedves megkeresésnek a kapcsán 
nemcsak levelezőlapok, fényképek cserélődtek, 
hanem levelezések indultak meg, barátságok 
köttettek meg, családok ismerték, szerették meg 
egymást. Szent Istvánkor két látatlan, csak 
levél útján megismert szombathelyi család is 
vendége lett a fővárosiaknak, — az iskola lel-
kén keresztül. 

A másik tanítói kézfogás Óbudát és Tápió-
györgyét kötötte össze. 

A tápiógyörgyei kis elemisták szerették volna 
Pest-Budát megismerni. Látni a Nemzeti Mú-
zeumot, Országházat, királyi palotát, Állatker-
tet, no meg hát az álmok álmát, a városligeti 
cirkuszt minden bohócával. 

De ehhez legalább két nap kellene! 
Jött a levél Györgyéről. Nem is egy, hanem 

harmincöt. Mindegyik színes rajzzal, sok meleg 
szóval telehintve, amelyben ar ra kérte a levél 
írója a kis óbudai diáktestvért, hogy csak 
egyetlenegy éjszakára adjon neki szállást. Vi-
szonzásul meghívja cseresznyeszüretre Tápió-
györgyére. 

A magam osztálya elég volt ahhoz, hogy a 
harmincöt Pestre vágyakozó falusi gyerek ré-
szére tanítványaim szülei szíves szeretettel fel-
ajánlják az éjjeli szállást, valamint a vacsora-
és reggeliadást. 

Délután 5 órakor érkeztek a vidéki vendégek. 
Nem is harmincötén, hanem negyvennyolcan. 
De nem lett ba j a váratlan létszámemelésből. 
Aki két kisgyerek elszállásolására vállalkozott, 
az vitt magával hármat. Aki két kislányt vál-
lalt, kézenfogott egy ráadás-fiút is. Egy-két 
perc elég volt hozzá s máris testvérekké lettek 
a györgyeiek meg az óbudaiak. Az örömnek, a 
szeretetnek a melegsége ragyogott minden ar-
con. 

Másnap reggel mind a 48 vendég visszatért 
az iskolába a pesti szülők kíséretében. Ahogy 
becsülettel átvették őket, becsülettel át is ad-
ták. Egy sem akadt köztük, akit az egynapos 
édesanyja fel ne batyúzott volna egy napra 
való elemózsiával, süteménnyel, cukorral. 

Az óbudai szeretetet aztán egy hónap múlva 
visszafizették a györgyeiek olyanformán, hogy 
egy hatalmas, rogyásig megrakott cseresznyefa 
várta a mi fővárosiainkat leszüretelésre. Le-
hetne-e pesti gyerek részére ennél nagyobb örö-
möt juttatni? Később tudtam meg, hogy ebből 
az összeismerkedésből kölcsönös nyaralások 
származtak a pesti és a györgyei gyerekek, 
családok részére. 

Jelenlegi iskolám a főváros északi határá-

ban van, ahol a szegénység és ínség király-
kodik. Ennek a szomorú valóságnak híre ment 
erre is, arra is. 

Egyszercsak levelek érkeztek az egyik bel-
területi, gazdag iskolából. Apró gyerekkezek 
írták, szeretettel telített gyermekszívek dik-
tálták: 

„Megtudtuk, hogy ti nagyon szegények vagy-
tok, sziileitek nem dolgoznak. I t t küldjük eze-
ket a csomagokat. Fogadjátok szeretettel. 

Kedves szüleiteknek is, nektek is boldog, szép 
karácsonyi ünnepeket kívánnak: 

a Szentháromság-téri kis pajtások". 
Tizenkét hatalmas csomagot kapott az isko-

lánk. Került "elő azokból hócsizma, lakkcipő, 
selyemruha, sapka, nyakmelegítő, képeskönyv, 
játék, — még rizskása is. Negyvenhét szegény 
tanulónknak jutott a karácsonyi áldozatos szí-
vek melegéből. 

S hogyan született meg ez a nagy öröm? 
Akadt egy-két megértő, meleg tanítói szív, aki 
felfogta a messziről jövő könnyek jajgatását, — 
aki a tanítványok szívén át szeretetre, jóté-
konyságra tudta biztatni a szülőket is. 

Csak egy-két vázlatosan előadott eset. S ezek-
hez hasonlóan hány és hány ezerféle lelki és 
anyagi kincset adhatna egyik iskola a másik-
nak! Kincset, amely kihat a gyermekre, a gyer-
meken át a családra, a jövőre. 

Hogy elmélyíthessük, élő életre kelthessük a 
vidéki és fővárosi (városi) iskolák szereteten 
alapuló kapcsolatát, össze kellene fognunk és 
a Gyermekhét hangulatát és törekvéseit ki-
használva, a „szeresd a gyermeket" jelszavával 
ki kellene vinnünk azt, hogy a magyar állam-
vasút is adjon ajándékot az amúgyis kevés-
örömű iskolásifjúságnak. Adja meg az állam, 
amit sok külföldi állam meg is ad, hogy min-
den magyarországi iskola legalább évente egy-
szer ingyenesen utazhassék az ország valame-
lyik vidékére, városába. 

A tantervünk a földrajztanítás főcéljául tűzi 
ki a szülőföld-, hazaszeretet és nemzeti önérzet 
felébresztését és ápolását. Nem legtöbbet jelen-
tenének e szent cél eléréséhez a kirándulások, 
utazások, — tájak, emberek, a magyar nép köz-
vetlen közelről való látása? 

Mindenesetre az első lépés legyen a szeretet-
nek, egymás megbecsülésének és a tenniakarás-
nak a felébresztése szíveinkben. Szeressük egy-
mást, szeressük egymás iskoláját, mert akkor 
a trianoni országtérképről hamarabb lemosódik 
a gyászhatár. 

Z/miy kévésünk van, amit a szó szoros 
értelmében a magunkénak mondhatunk! 
Mindannyian kénytelenek vagyunk el-
fogadni és tanulni azoktól, akik előttünk 
voltak és azoktól is, akik velünk vannak. 

(Goethe ) 
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ISKOLÁNKÍVÜLI NÉPMŰVELÉS 

A falusi tanítónők munkája 
a népművelés terén. 

I r ta : OSZOLY J O L Á N . 

J ó n é h á n y hete olvastam a Néptanítók Lapjá-
ban, hogy Szabolcsban, Nagylónyán, szőlő-
lugast ültetett az igazgató és a lakosság utá-
nozta azt. Nekem úgy tűnt fel a hír, rnint egy 
jól sikerült népművelési tanfolyam epilógusa, 
íme, a tanítás és a példaadás ereje. 

És akkor eszembe jutot t , amit egy tanítógyű-
lésen hallottam, hogy a ma fiatal tanítónői kö-
zül sokan nem igen akarnak részt venni a falu 
népművelésében. Gondolkoztam ezen. Lehet, 
hogy van ilyen eset, de itt a b a j nem az akara t 
h iánya lehet, nem is a hozzá nem értés, hanem 
a félsz. Hiszen a jó Isten úgy teremtett ben-
nünket, hogy az i f júságnak adta az agilitást, a 
munka vágyát és szomorú nagyon, ha már ők 
se tudnának lelkesedni, ú j a t próbálgatni, ha 
a r ra mernének gondolni, hogy minek minden, 
hiszen az élet hamar elmúlik. 

Az idő kerekeit megáll í tani nem lehet. El-
múlik a virágos tavasz, a búzatermő nyár, a 
gyümölcsérlelő ősz és hamar reánk borul a tél 
havas szemfödele. Éppen ezért sietni kell! 
Azért kell vetni tavasszal, hogy megteremjen 
a búza. Mindig is úgy volt, hogy a fiatalok 
folytat ták az öregek megkezdett munkájá t és 
előkészítették az uta t tovább, a jövendő fiatal-
ságának. Minden idők valamire való fiatalja 
így cselekedett, csak a kor, amelyben éltek, 
adott nekik más-más feladatot. Ha nem így 
volna, akkor az öregek nem emelhetnék fel 
bát ran megőszült fe jüket a tapasztalatlan, de 
te t t re kész i f j ú ság előtt. 

A ma fiatal tanítónőinek éppen úgy feladata 
a falu leányainak nevelése, mint volt a múlt-
ban, csak másképen kell hozzáfogni, mint pár 
évtizeddel előbb. Azonban az ma is úgy van, 
hogy ahol az az egy tanítónő képviseli az úri-
osztályt, hozzá akar hasonlí tani a leányifjúság. 
Ez így van. Még a nevek megválasztásában is 
utánozza a falu népe az úriosztály gyermekei-
nek nevét, annál inkább teszi ezt a viselkedés-
ben. A falusi tanítónő viselkedése már egy da-
rabka népművelési tanfolyamot is jelent. 

A falusi leány olyan, mint a gyermek, igen 
élesen figyel és még akkor is nehéz a fiatal ta-
nítónőnek tekintélyt tar tani , ha megjelenése 
teljesen kifogástalan. És ha nem kifogásta lan! 
Akkor a hibáit fogják utánozni, ami sokkal 
torzítottabb lesz, mert a fa lu leányaiban nincs 
meg a kellő ízlés, amivel a hibát tűrhetővé te-
gyék. Kis testvér, nem elég ám a népművelési 
előadásokon közreműködni, színielőadást ren-
dezni, mert azt nem szabad elfelejteni soha, 
hogy mindezeknek távolabbi céljuk van, ami-
nek a közreműködés, a színielőadás a szolgá-
latában áll. 

Első a tanítónő finom ízlése a ruházatban, 
viselkedésben, egész életmódjában. 

Akármilyen elhagyott faluban vagy is, öltöz-

ködjél helyesen anélkül, hogy követnéd a divat 
hóbort jai t . Vigyázz, az c\ rcod, a jkad szép így 
is, nem szükséges, hogy színesebb legyen, mer t 
a rózsák torzítva jelennek meg a falu után-
zásaiban. 

A lakás fehér függönyeit nemsokára ot t lá-
tod a falu házainak ablakán. Ez szép lesz. Ne 
hagyd elveszni a magyar nép kedves vi rágai t . 
Őrzője vagy a magyarságnak még ebben is. 
Lát tam, milyen szerencsétlenül kerül bele a 
falusi kertekbe a divatos virág, ami ta lán cso-
portban gyönyörű, de magában állva szánal-
masan hat. Emlékezem, milyen rossz hatás t tett 
reám egy-egy kókadtfejű salvia, pedig mily 
gyönyörű csoportban égő vörös tűztengere. 

Azt hiszem, a falusi taní tónő legkedvesebbje 
lehet a kertecskéje. É11 úgy érzem, ha ott ma-
radhat tam volna falun, egy kertes taní tói la-
kásban, csupa-csupa magyar v i rág nyí lna a 
kertemben. Reggel a ha jna lka kék v i rága 
nézne le az ablakon, fehér violának, rezedának 
illatát hozná be a szellő és reám nevetne a 
muskátl ivirág. A kert v i rágainak elrendezése 
is egy darabka népművelés. 

Szomorú vagy, kis testvér, mer t messze van 
a város, mert nincs szórakozás és az őszi, téli 
esték olyan hosszúak? A mai kor ebben is se-
gítségedre van. Hát a rádió? Lehalkított , finom 
muzsikája nem szórakozás? És mennyi min-
dent megismertet, mennyi eszmét ad! A télen 
érdekes gyermekelőadást hal lot tam egy német 
állomásról. Nagyon egyszerű zenével egy me-
sét játszottak le iskolásgyermekek. Kis test-
vérke, mennyi szép magyar mesét dolgozhatsz 
fel, ha ügyes vagy. 

A Gyöngyösbokréta csak kezdet, de jó kezdet. 
Mi lenne, ha a te női ízlésed segítene megmen-
teni, ami a magyar falunak értéke? Bámulat ta l 
lá t tam már, hogy a tanítónők mennyi sok min-
denhez értenek. Ezt a tudás t kár hevertetni 
azoknak, akik úgy is elzártan élnek a világtól. 
Hogy az ilyen munka a hozzá nem értők ré-
széről sok kellemetlenséget is okoz, tudom. De 
a fiatalság alaptermészetében van a lelkesedés 
és az alkotásvágy. Ha a cél jó, örömet is okoz. 

Hiszen ott vannak a hosszú esték, kell is a 
munka, mert különben vagy zárkózott leszel, 
vagy eljársz beszélgetni és észre sem veszed, 
kezded levetni a régi szokásaidat, ízlésedet és 
Olyan szögletes leszel, annyi ra nem érdekel a 
kultúra, hogy egyszer csak elfalusiasodtál, 
vagy helyesebben: elparlagiasodtál. 

Ezzel nem azt mondom, hogy a tanítónő le-
nézze a falut , hogy ne beszélgessen a szülők-
kel, a sok drága magyar családdal, dehogy 
mondom ezt. Csak azt, hogy nem szabad ki-
elégülést ta lá lni a falusi pletykában, hanem 
felfelé kell nézni, a jó Is ten bármily elzárt 
helyre vezetett. 

Gárdonyi Géza „Az én fa lum"-ja a tied is, 
kis testvérkém. A hajnal i misék nálatok is 
ilyen szépek. Te vezeted be oda halk léptekkel 
a leánykákat és feléd fordul a sok-sok bazsa-
rózsa arcocska, amikor meghaj tod térdedet a 
kivilágított ol tár előtt. , 
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„Istenes Imrénó" hozzád megy tanácskérésre, 
hogy úri leánynak nevelje-e a kis Rozikát. Mit 
mondasz neki? Rozika igen jó tanuló. Nemcsak 
az Istenes Imréknek, az Isteuesnéknek is van-
nak gondjai. Bíznak benned. Ez a bizalom mái-
népművelés. 

Kisétálsz a ha tá rba . Nálatok is szép az „ápri-
lis". A taní tványaid hozzád fu tnak. Csak egy 
kicsi nem. „Ne fél j , te t yamár" mondják neki. 
Ök tud ják már, hogy tőled nem csak félni kell. 
Kapsz egy szál fényeslevelű gólyahírt és nem 
dobod el. A libapásztor taní tványodnak drága 
kis ajándéka ez. 

„Baracs Imréné" ünnepi díszbe öltözteti a 
házatáját . Az ablakok nyitva vannak, tőled ta-

nulta azt. Az első szobát betölti a bazsalikom 
fanyarkásan édes illata. Az asztalon egy cso-
kor fehér viola. Nálad lá t ta így. Szép fehér 
horgolt asztalterítő van a v i rágpohár alatt. 
A min tá t te adtad neki. Fehér függönyt lenget 
a szellő az ablakon. í g y van az nálad is. Te is 
így szoktad azt. 

Igen, a te példád maga a népművelés. Min-
den népművelés oktat, szóval vagy példával és 
ami szívből jön. A szép tiszta szoba, a virágos 
kert, a magyar népszokások megmentése, a 
népies kézimunkák készítése, a magya r dal, 
amit tőled tanultak, mind népművelés. 

F ia ta lságod munkája a „gyöngyös bokréta" 
öregségednek asztalán. 

G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

A mezőgazdasági vagyon védelme. 
í r t a : VADÁSZ EMILIA. 

A z agrár Magyarország mir.den polgárától 
méltán elvárhat ja , hogy legjobb tudásával, 
minden erejével szolgálja a gazdasági boldogu-
lást. Az iskolának, különösen a tanyai és fa lus i 
iskolának fontos feladata tehát az, hogy az 
erre vonatkozó ismeretek n y ú j t á s a mellett meg-
felelő nevelést is nyújtson. Ma, a különféle 
„izmus"-ok korában, a nyomorúság mélypont-
j án különösen fontos, hogy a címben jelzett té-
telt tárgyal juk. A polgári jogok és köteles-
ségek keretében szükséges a mezőgazdasági 
vagyon védelméről beszélni a gyermekkel. Vá-
rosi iskolában ta lán kevésbbé fontos ez a kér-
dés, de annál nagyobb szükség van rá a fa lus i 
és tanyai iskolában. 

Tanításom anyaga : a mezőgazdasági vagyon 
védelme. (Mezőrendőrségi törvények és rende-
letek.) Az I—II—III. és IV. osztályban a be-
széd- és értelemgyakorlatok, séták közben igen 
sok idevágó tapasztalatot szereztek már a gyer-
mekek. Ez a legközvetlenebb tanulás. Most is 
rígy volna legjobb, ha kivihetném az osztályt a 
határba, onnan sétálnánk hazafelé a kertekig. 
Ez a kedvesebb, könnyebb és eredményesebb 
mód. I t t azt szeretném bemutatni , hogyan kép-
zelem el ennek a tételnek a taní tását az V. osz-
tál lyal bent a tanteremben. 

Tanításom jobb megvilágítására és eleve-
nebbé tételére tábla i rajzókat használok. (Amit 
a táblára írok, azt a szövegben aláhúztam.) 

TERVEZET. 
Előkészítés. 

a) Kapcsoló ismétlés. — Micsoda hazánk la-
kosságának főfoglalkozása? — Miből él a fa lus i 
ember! — Miből áll a magyar földmívelőnek a 
vagyona? — Mit kell tennie, hogy ebből meg-
élhessen! — Tehát igyekszik minél jobban 
megmunkálni a földet és védi minden kár té-
kony állattól, növénytől, hogy több legyen a 
termése. Kinek jobb, ha a falu, község polgárai 

gazdagok, jómódúak? — Miért jó az egész or-
szágnak, ha a polgárai jómódúak? — Mivel az 
országnak a jóléte f ü g g attól, hogy a termés 
gazdag, bő legyen, azért nemcsak a gazda védi 
vagyonát, a földjét, hanem a község, az állam 
is. A termés az ország mezőgazdasági vagyona. 

b) Célkitűzés. Ma azokról a törvényekről 
fogunk beszélgetni, amelyekkel az ország a 
mezőgazdasági vagyont védi. 

Új anyag. 
(Egyéneket kötelező törvények.) 
János gazda egy napon azzal a panasszal ál-

lított be a községházára, hogy szomszédja el-
szántott a földjéből egy darabot. A bíró azzal 
vigasztalja, hogy nem baj , hiszen ott a határ-
kő, ami bizonyítja, hogy meddig ér János 
gazda földje, János gazda megszeppenve val-
lotta be, hogy bizony az ő dűlőjén nincs határ-
kő. Ki volt tulajdonképen a hibás? — Mit kel-
lett volna tennie János gazdának? — Miért. — 
Ki lá to t t már ilyen határkövet? — A törvény 
is előírja, hogy minden birtok ha tá rá t határ-
kővel jelöljék a tulajdonosok. (Táblára: határ-
kő.) A h a t á r t jelölheti fa is, árok is! 

J ános gazda beszélgetés közben aztán elpana-
szolja a bírónak, hogy az idén sok gyümölcse 
termett ugyan, de mind kukacos volt. Ezért 
nem tud ta eladni. A bíró ú j r a rápi r í to t t : „Hát 
kend nem tudja, hogy ki volt annak az oka?" 
Váj jon miért is lehetet t férges az a lmája? 
(Nem permetezte, nem tisztogatta.) Tehát ho-
gyan óvha t ja meg a gazda gyümölcsét a fér-
gektől? — Mikor t isz togat juk a fáka t? A tör-
vény szerint február végéig készen kell lenni a 
fák tisztogatásával. — Miért nem lehet vele 
várni? — Ki segített otthon a fák tisztogatásá-
nál? — Hogyan? — János gazda is megcsinálta 
ezt, de a leszedett hernyókat , hernyófészkeket 
a szemétdombra dobta. Ezért pirí tott r á a bíró. 
— Hát miben hibázott J á n o s gazda? — Hogyan 
lehetne egészen elpusztítani a hernyófészkeket? 
(Elégetni.) — Miért? — Mi történik, ha János 
gazda megteszi ezt, a szomszédja azonban nem? 
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— Májusban némely vidéken nagy tömegben 
jelenik meg a cserebogár. — Miért félnek ettől 
a gazdák? — Há t miért baj , ba megeszik a fák 
leveleit? — Mit tehetnénk ellene? (Reggel le-
rázzák a megdermedt, alvó cserebogarakat a 
fákról, összesöprik és ez pompás eledel a ma-
jorságnak.) — Tehát hogyan védekezik a gazda 
a kártékony férgek ellen1? — Aki ezt el-
mulasztja, azt a hatóság megbünteti . — Ki 
látta, hogyan védekezik a gazda a férgek ellen? 
— Ki segített benne? (Táblára: kártékony fér-
nek irtása.) 

Nem sokra mennénk, ha segítségünk nein 
volna ebben a munkában! — Ki ismer ilyen se-
gítséget? (Éneklő madarak.) — Ki lát ta, ho-
gyan segítenek? — Hogyan hálá l ja meg az em-
ber a hasznos madarak munká já t? — Mi a kö-
telességünk velük szemben? — A törvény is 
védi a madarakat . — Hol lá t tad ezt? (Helyi vo-
natkozás. Az Állatvédő Egyesület felhívásai.) 
— Mi volt a táblára írva? — A fészküket miért 
nem szabad bántani? — A törvény t i l t ja a hasz-
nos madarak pusztítását, a tojások elszedését 
és árusí tását s a fészkek pusztítását. (Táblára: 
madárvédelem.) 

János gazda, miután sokat tanult s a j á t ká-
rán, hazatér t otthonába. A béres azzal a hírrel 
fogadta, hogy éppen most telepedett a barack-
t'ára egy méhcsalád. — Ki látott méhra j t ? — 
Hogy kerülhet a r a j a szomszédba? — A béres 
szaladni akar t egy kasért, hogy befogja a mé-
heket. De János gazda megmagyarázta neki, 
hogy a törvény szerint a méheket, a rajzástól 
számítva két nap eltelte után szabad csak be-
fogadni. — Miért? — Ha addig nem jelentke-
zik a gazdája, akkor a mienk lesz. Igen ám, de 
sietve kiál tot t be a kapun Is tván gazda, hogy 
nem láttak-e egy méhraj t leszállni? Előhoztak 
egy létrát és egy kast s Is tván gazda leszedte 
a fáról a méhraj t . — Mit mond a törvény a 
méhraj befogadására vonatkozólag? — Mikor 
szabad a méheket befogni? — Táblára: méhraj 
bef ogása.) 

Azonban ba j történt J á n o s gazdáéknál! Ist-
ván gazda a nagy munkában eltörte a létrát. 
Kié volt a létra? — Ki törte el? — Kinek a 
kára? — Ki fogja azt megtérí teni a mi János 
gazdánknak? — Miért Is tván gazda? — IIa a 
veteményt letaposta volna Is tván gazda, vagy 
letörte volna a gyümölcsfa ágait, kinek kellett 
volna a kár t megtéríteni? — Miért? — H a a 
szomszédom kertjében levő fa ágaival ráhajol 
az én háztetőmre, követelhetem a szomszédom-
tól, hogy vág ja le az á thaj ló ágakat. Miért ba j 
az, ha ráhajo l a háztetőmre? — És ha a szom-
szédom nem akarná levágni? — Ha az ágak 
már megrongálták a házam tetejét, kinek kell 
azt megcsináltatni? — Miért? — Lám, ti maga-
toktól is rájöttetek. De a törvény is előírja, 
bogy az okozott kárt meg kell téríteni. (Táb-
lára: kártérítés.) 

Kinek van kertje? — Milyen gyümölcsfák 
vannak benne? — Hol áll a barackfa? (A kerí-
tés mellett.) Hova hull a gyümölcse? •— Vájjon 
kié most az a gyümölcs, ami a ti fátokról a 
szomszédotok kertjébe hull? — Ez nagyon sok 

veszekedést okozott má r a jó szomszédok kö-
zött is. Miért? — H a a veszekedő szomszédok 
ilyenkor a bíróhoz mennek igazságért, a bíró 
azt mon ja : a törvény szerint a gyümölcs azé, 
akinek a kert jébe hull. Kinek ítéli a törvény a 
más ker t jébe hullott gyümölcsöt? 

János gazda kiment a földjére szétnézni. Az 
útoji találkozott a csősszel. Beszélgetni kezdett 
vele. A csősz figyelmeztette János gazdát, hogy 
legelőjén sok a szerbtövis. Ki látott má r szerb-
tövist? (Megmutatom.) Milyen? — Fogd meg! 
Miért szúr? — Innen a neve! Nézzük meg a 
gyökerét! Miért ilyen nagy, bozontos? Mek-
kora a növény? — Mennyi táplálékra van szük-
sége? — Honnan veszi ezt? — Hát miér t baj, 
ha ez a növény megveti a lábát a földeken? — 
Ezért káros. A mellett rengeteg magot termel. 
Gyorsan terjed. Mi viszi a magját? — (A szél.) 
Ki segített már szerbtövist pusztítani? — Ho-
gyan csináltad? — Mivel olyan sok magot ter-
mel, mikor kellene i r tani? — Miért virágzás 
előtt? 

János gazda szomorú dolgot vett észre a 
lucernásában. Némely helyen kerek foltokban 
elsárgult, kipusztult a lucerna. Mi lehet ennek 
az oka? — Ki látott már arankás lóherét? — 
Milyen volt? — Az a sárgásfehér fonal, ami 
rácsavarodott a lóherére, az az aranka. Minek 
h ív juk az olyan embert, aki a más munkájá-
ból aka r megélni? — Ilyen az aranka is. Élősdi. 
Honnan szívja a táplálékát? — Miért csava-
rodik r á a lóherére? — Mi történik a lucerná-
val, ha az aranka elveszi tőle a táplálékot? — 
Ki látot t már a r anká t irtani? — Hogyan csi-
náltátok? — Miért kell kiégetni? — János 
gazda ugyan i r t j a az a rankát is, a szerbtövist 
is a magaföldjén, de a szomszédja nem. Mi 
lesz ebből? — A törvény is megbüntet i mind-
azokat, akik nem i r t j á k e káros élősdi növé-
nyeket. (Táblára: aranka és szerbtövis irtása.) 
Mit csinálnál, ha nálatok arankás vagy szerb-
tövises lenne a föld? Miért fontos, hogy min-
den gazda a maga földjén irtsa ez élősdi növé-
nyeket? 

Miről beszélgettünk eddig? — Kinek a va-
gyonát védi ezekkel a törvény? — Kinek a kö-
telessége ennek eleget tenni? — Kinek van 
haszna belőle? 

(A községet terhelő törvények.) 
Kivel találkozott J á n o s gazda, mikor a föld-

jére ment? —• Van-e nálunk csősz? — Hogyan 
hívják? — Mi a dolga Fekete bácsinak? — Ki-
nek a vagyonára vigyáz? — Kinek kell űzetni 
a csőszt? — Mikor van a legnagyobb szükség 
a csőszre? — Ezért a törvény szerint a termés 
idején a községnek kötelessége csőszt tartani. 
Ha a csősz megszólítana téged s azt mondaná, 
hogy ezen az úton nem szabad járni , mit csi-
nálnál? — Hát az a gazda váj jon mi t csinál, 
akit felszólít a csősz, hogy oltsa el a pipáját , 
mert nem szabad a szalmakazallioz tűzzel 
menni? — Miért kell neki engedelmeskedni? — 
Ki szeretne csősz lenni? — Milyen a csősz 
munká ja? — Bizony nehéz felelősségteljes a 
munkája . De segít neki a törvény is, inert min-
den gazdát kötelez, hogy a csősz vagy mezőőr 
felszólításának engedelmeskedjen. Miért? — 
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(Táblára: a község kötelessége mezőőrt tar-
tani.) 

Ki ismer olyan helyiséget, ahol szőlőterme-
léssel foglalkoznak a gazdákl A szőlőnek is 
van ellensége. Ki ismer szőlőbetegséget? Me-
lyitek hallotta, hogyan védekeznek ellene? Ez 
már drágább mulatság, mint a kertnek a meg-
védelmezése. Miért? Milyen eszközök kellenek 
hozzá? — Mennyi permetezőié? — (Beszélgetés 
a permetezőgépek — egyéb szerszámok —, sze-
rekről.) Egyes gazdák nem is tudnák elvé-
gezni. Miért? — Hogyan segíthetnének magu-
kon? — (Szövetkezés, egyesült erő.) A törvény 
is lehetővé teszi, hogyha a község lakosai 
legalább 100 kat. holdon szőlőt termelnek, kü-
lön hegyközséget alakíthassanak. (Beszélgetés 
a szőlő és bortermelés fontosságáról, kivitelé-
ről.) (Táblára: hegyközség alakítása.) 

Ki őrzött már tehenet? — Hol? — A Jóska 
gyerek is azt csinálta. De közben elaludt. Mit 
gondoltok, mit csinált a tehén? — Bizony, meg-
kóstolta, mi terem a szomszéd gazda földjén! 
Hogy mondják ezt falun? (Tilosba ment.) Váj-
jon mit csinált e r re a szomszéd? Kinek kellett 
megtéríteni a kár t? — Hogy segíthetnének az 
ilyen bajon? — (Közös pásztor, közös legelő.) 
í g y kevesebbe is kerül. Miért? — Milyen em-
bert választanátok pásztornak? (Hozzáértő 
embert.) Miért? — Ebből a községnek is, az 
egyes gazdáknak is haszna lesz. Miért? — Igen 
ám, de az a kérdés, hogy kinek a földjén legel-
tessék az állatokat. Ti mit gondoltok? — Ügy 
van! Közösen létesítettek községi legelőt. Med-
dig lehettek ezen a legelőn az állatok? Ki vi-
gyázott rá juk? Kinek az ál latai legelhettek 
ott? — Miért az egész községé? — Ma mái-
minden községnek kell közös legelőt tartani . 
Kinek a költségén t a r t j ák fenn ezt? — Mit 
í r j ak a táblára? (Közlegelő tartása.) 

Mi van a házatok körül? Miért ültették azo-
kat a fákat? — Mire használjátok a gyümöl-
csöt? — Honnan vet te édesapád a kis fákat? 
— (Milyen jó annak, aki maga tud fát nevelni!) 
Hogyan lehetne az olyan községen segíteni, 
amelyik messze van a várostól és minden év-
ben szüksége van facsemetékre? — Igen, a 
községnek kötelessége is faiskolát létesíteni! 
Mikor kerül kevesebbe a facsemete, ha hozat-
ják, vagy ha a községbeil tudják beszerezni? 
— Kinek van haszna a faiskolából? -— Bizony, 
az is közvagyon. Kinek a költségén t a r t j ák 
fenn? — Fel is í rom: faiskolalétesítés. 

(A táblára felrajzolok egy olyan térképrész-
letet, amelyből a beszélgetés közben maguk a 
gyermekek ál lapí t ják meg, hogy a földek kö-
zött u ta t kell csinálni.) Miért szükséges az út 
a földek között? — A termést ősszel mivel hoz-
zák be a faluba? — Mi lenne, ha a gazdák nem 
tudnának kocsival a földjükig menni? — Bi-
zony, sok időt, munká t vesztenének vele! Egy-
más földjén kellene keresztül j á rn i ! Kinek kár 
az, ha a termést nem tudják idejében bevinni 
a földekről? — Miért kell sietni a betakarítás-
sal? — Mert ha minden gazda ká rosod ik . . . 
szegényebb lesz az ország is. Mit lehetne csi-
nálni, hogy senkinek ne legyen kára? (Üt, 
dűlőút. Táblára: dűlőút.) Ki gondozná ezeket 

az utakat? A töivény szerint köteles is min-
den község a dűlőutakat fenntar tani és gon-
dozni. 

Összefoglalás. 
Miről beszélgettünk ezen az órán? — Az első 

csoportba kinek a kötelességeit írtuk fel? — 
Mivel jelölnéd meg- a földed ha tárá t? — Miért? 
— Miért t isztogatják nálatok a gyümölcsfákat? 
Meddig kell ezt elvégezni? — Hogyan segítet-
tél te benne? — Te mit tehetsz a hasznos ma-
darak védelmére? — Nálatok hogyan i r t j ák a 
szerbtövist és az arankát? — Okoztál-e vala-
kinek kárt? — Hogyan? — Hogyan tetted jóvá? 
Mik a község kötelességei? Miért van szükség-
mezőőrre? — Mikor a lakí tha tnak a gazdák 
hegyközséget? — Van-e nálunk közös legelő? 
— Mi hasznunk van belőle? -— Hol van a mi 
községünk faiskolája? — Ki lá t ta már a hasz-
nát? — A ti földetek felé milyen dűlőút vezet? 
Ki gondozza azt az utat? — Ezek mind közös 
kötelességek. Kinek a költségén valósítják meg 
ezeket? — E törvényekkel kinek a javát szol-
gál juk? Mit í rha tunk címnek a táblára? — 
Mezőgazdasági vagyon védelme. 

Ha ezeknek a törvényeknek mindenki pon-
tosan eleget tesz, kinek lesz haszna? — Ha egy 
ország minden gazdája, minden községe jó-
módú, milyen lesz az egész ország? - - Tehát 
kinek a jólétét segít jük elő ezeknek a törvé-
nyeknek a megtar tásával? — Ha a mi kis 
csonka hazánk jómódú lesz, sokkal könnyeb-
ben elérjük azt, hogy Magyarország fel támad! 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

a) Hazai tanügyi lapokból. 

Országos polgári iskolai tanáregyesületi köz-
löny. A polgári iskolai tanárok folyóiratának, 
melyet dr. vitéz Sághelyi La jos szerkeszt, jún ius 
15-én megjelent számában Dobos László tanul-
mányának vázlatá t olvastuk, amellyel a Buda-
pesti kör pályázatán első d í j a t nyert. A tanul-
mány tárgya: a magyar nemzeti öntudat fel-
ébresztéséről ós kifejlesztéséről az i f júság lel-
kében, — s benne a szerző leplezgetés nélkül 
t á r j a fel az iskolai nevelésben tapasztalt téve-
déseket, de egyút ta l azok kiküszöbölésére is 
tanácsokat ad. Gombos I s tván a szegény ta-
nulók nyaral ta tásáról értekezik, Bálás Béla az 
orosházai múzeumot, Kolbay Ödön pedig a pol-
gár i iskolai tanárok diákinternátusát m u t a t j a 
be, míg Keller Aladár az évvégi ismétlésekről 
ír. Mindezeket a cikkeket egyszersmind sike-
rül t fényképfelvételek is kísérik. A füzet be-
számol az egyesületi élet, az irodalom és a 
rokontermészetű intézmények érdekes esemé-
nyeiről is. 
Levente. Minden közleménye hű kifejezője an-
nak a nemzeti hitnek, mely ingadozás nélkül 
bízik a magyarság történelmi hivatásában, élet-
erejében és föl támadásában, amelynek maga-
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föláldozó szolgálatában a magyar leventék 
összeforrottak lapjukkal. A vezetőcikk a leg-
első magyar levente, Horthy Miklós kormányzó 
június 18-i születésnapját ünnepli. Mondanunk 
se kell, hogy ez az ünnep minden magyar em-
ber nemzeti ünnepe. A Levente aztán egész 
terjedelmében közli az Uj Nemzedék cikkét, 
melyet a lap Bura Károly cigányprímás halálá-
ról írt, tudósítást a Margit-szigeti vitézavatás-
ról, az Országzászló lelkéről, a cserkészintéz-
mények életéről, jelentőségéről, eszméiről és 
sokoldalú tevékenységéről szóló fejtegetéseket, 
melyek között Gabányi János tábornok, a ki-
váló író, ezúttal Branyiszkóról ír történelmi 
és leíróemlékezést. Cikk van még a turistásko-
dásról, a leventenevelésről, a külföldi rokon-
természetű törekvésekről és sok más dologról 
is, ami mind a levente-jellem mindjobban erő-
södő fejlődésének és hódításának bizonysága. 

Meseország. Havas István, Jovicza Sándor és 
Kovách Ferenc képes gyermeklapjának június 
20-i száma gazdag tartalommal jelent meg. 
Arató Béla folytatja érdekes regényes elbeszé-
lését, A tárogató-t. Prózai elbeszélést írt a 
lapba még Kiss Erzsébet, Pálosy Éva, Vad-
kerthy Béla, Csapó László, verset: Kovách 
Ferenc, Kenessy Béla, Angyal Kató, Móra 
László, Palkovits Jolán, Farkasné Z. Irén, Zsi-
linszky Margit, Koncz Dezső, Lipcsey Sándor, 
Pap László, Pap Gábor. 

Szabolcsi Tanító. Vezetőcikkét a népnevelés jövő 
feladatairól dr. Mikecz Ödön, a vármegye nép-
szerű főispánja írta, írói rutinnal és a kérdés 
mélyére ható olyan szakértelemmel, mely akár-
mely vérbeli pedagógusnak is becsületére vál-
nék. Utána Kovács Alajos államtitkár cikkezik 
a névmagyai osításról. A lap következő cikke 
dr. Paul Dcngler, az osztrák-amerikai nevelés-
ügyi intézet igazgatója által a Külügyi Társa-
ságban Magyarországról tartott előadását rész-
letesen ismerteti. Érdekes dr. Baráth Béla el-
mélkedése arról a nagy hatásról, amelyet a 
hírneves olasz pedagógiai tudós, Govanni Gen-
tile újí tásai tettek. 

Anya- és Csecsemővédelem. Júniusi száma közli 
az Országos Stefánia Szövetség rendes évi köz-
gyűléséről szóló jegyzőkönyv-szerű részletes 
tudósítást, mely a Szövetség életéről és tevé-
kenységéről hű tájékozást nyújt. Van a füzet-
ben két renkívül tanulságos és szépen megírt 
tudományos cikk is. Az egyiket dr. Kádár Mi-
hály írta Az egyke és a népegészségügy címen 
arról a szomorú aktualitásról, mellyel napjaink-
ban egész Magyarország foglalkozik. A mási-
kat di-. Szénásy József és dr. vitéz Solth Károly 
együtt írták az anya- és csecsemővédelem ú j 
irányairól, egyszersmind kiterjeszkedve a cse-
csemőhalandóság oknyomozó kutatásának ered-
ményeire is. 

b) Angol-amerikai tanügyi lapokból. 

A szocio lógia i tuda t lanság ára. 
Nemrégiben egyik kezdő tanítványom eze-
ket az őszinte szavakat intézte hozzám: „Nem 
léves-e az a hiedelem, hogy a társadalomtudo-
mány nagy hasznára van az emberiségnek? 
Én ugyanis azt tapasztalom, hogy a mostani 
zavarok éppen egybeesnek a társadalmi tudo-
mányok népszerűsödésével. Arra a következ-
tetésre kell tehát jutnom, hogy ezek a tudo-
mányok csak elősegítik a felfordulást." 

Tagadhatatlan, hogy ez a tanítványom igen 
sok embernek a véleményét fejezte ki. Ám én 
mindamellett megmaradok azon az állásponto-
mon, hogy a jelenlegi bajok zöme azért sú j t ja 
az emberiséget, mert nevelési rendszereink 
elhanyagolják a társadalomtudományt s mert 
ez a tudomány egyébként sem érte még el fej-
lődésének kellő fokát. Annyit készséggel el-
ismerek, hogy a felszínes tudás veszedelmes 
és hogy azokért a zavarokért s tévhitekért, 
melyek nem csupán a tömegekben, hanem az 
értelmes emberek körében is szerte keringe-
nek, nagyrészt azokat a féligazságokat terheli 
a felelősség, amelyeket némely elméleti szocio-
lógus hirdet; de fenntartom, hogy minden tár-
sadalmi és nemzetközi viszálykodásnak. egye-
netlenségnek, osztályharcnak a szociológiában 
való járatlanság az igazi oka, hogy mindezek 
a küzdelmek teljesen haszontalanok és ered-
ménytelenek, hogy végiil mindezen bajoknak 
egyedüli orvossága: az emberi viszonyok és 
helyzetek alapos megértése. 

A közelmúltban egyik nagyhírű egyetemünk 
elnöke azt a kijelentést tette, hogy mi, ameri-
kaiak, közgazdasági analfabéták vagyunk és 
állításának megerősítéséül még azt is hozzá-
fűzte, hogy nem volna gazdasági válság, ha 
közgazdasági ismereteink annyira fejlettek 
volnának, hogy azoknak birtokában meg tud-
nók oldani a mi bonyolult problémáinkat. Vé-
leményem szerint e nyilatkozatát még meg 
kellett volna toldania azzal a megállapítással 
is, hogy politikai és szociológiai írástudatla-
nok is vagyunk, mert ha politikai és társa-
dalmi tudományunk kellően fejlődött volna és 
azt szellemi vezetőinknek s a nagy tömegek-
nek is megfelelő módon tanítanák, akkor nem 
is mutatkoznának intézményeinkben és beren-
dezkedéseinkben oly visszásságok. 

A valóságos helyzet az, hogy társadalmi és 
politikai életünk még csak a kőkorszak szín-
vonaláig fejlett, míg anyagi civilizációnk a 
gépkorszakot érte már el. Természetes, hogy a 
társadalmi kapcsolatoknak kőkorszakbeli fel-
fogása nem a legjobban harmonizál gépkor-
szakbeli hatalmunkkal a természeti erők felett. 
A józan ész, amely a legszilárdabb támasztéka 
volt eleinknek a társas viszonyok kiegyenlí-
tésében, mai szövevényes berendezkedettsé-
giink mellett elvesztette erejét. Gyakran va-
gyok kénytelen hangoztatni növendékeim előtt, 
hogy amidőn szociális kérdésekre kerül a sor, 
az emberek csaknem elveszteni látszanak jó-
zan eszüket s ez a tétel nem csupán a nagy 
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tömegre, hanem az értelmesebbekre is áll. Álta-
lánosságban megállapítható, hogy a tudomá-
nyos szociológia szempontjából az emberi vi-
szonyok ÁBC-jének i s m e r e t é i g s e m jutot tunk 
még el. 

Ugyan mire alapí tható ez a kedvezőtlen 
megállapítás? 

A statisztika gyakran számot ad azokról a 
költségekről, amelyek az emberiséget súj tó 
különféle csapásokból (háború, bűn, járvány, 
rovarok pusztításai, stb.) származnak. Nos, 
próbál juk ezekkel szembeállítani azokat a ba-
jokat és költségeket, amelyek a társadalom-
tudományi ismereteknek hiányából keletkez-
tek. Nekem úgy rémlik, hogyha a szociológiai 
tudatlanságot a maga legtágabb körében ér-
telmezzük, akkor ennek következményei és 
költségei fe lülhaladják a természetes károkéit. 

S ezt a szociológiai tudat lanságot a legtöbb 
polgárosult ál lam nemcsak hogy megtűri, de 
még elő is segíti a maga nevelési rendszeré-
vel. Az Egyesült Államok nevelése több-keve-
sebb sikerrel megküzdött a tudatlansággal a 
külső természetet, az egészséget, a járványo-
kat, az államnyelvet, az i rodalmat illetőleg, 
ámde alig ér intet te eddig azt a problémát, 
hogy miképen oszlassa el az i f júság körében 
az emberi viszonylatok tekintetében uralkodó 
tel jes tudatlanságot. Pedig az emberi életnek 
s az emberi viszonyoknak alapos megértése 
napjainkban sokkal ta szükségesebb a boldo-
guláshoz, mint akármelyik más tudománynak 
az elsajátítása. 

Ismételnem kell, hogy az emberi viszonyla-
tok ismerete dolgában még most is a kőkor-
szakbeli felfogás uralkodik, amely az utóbbi 
négyezer év a la t t alig muta t fejlődést a gya-
korlatban, mert még ma is a hagyományos 
ellenségesség a szabály a nemzetek, fajok, osztá-
lyok, sőt egyének között, mely ellenségeskedést 
csak a legszorosabb kapcsolatban lévő csopor-
tok körében vál to t ta fel i t t-ott a barátságos 
együttműködés. Már pedig antropológia és 
szociológia egyarán t azt t an í t ja , hogy rnűve-
lődésbeli haladásunknak minden porcikája 
együttműködésből származik: időnkint ellen-
séges kooperációból, de mégis csak kooperá-
cióból. Egyes társadalombölcselők még tovább 
mennek és azt ál l í t ják, hogy minden előhala-
dás az ellenségeskedés csökkenéséből s az össz-
hangnak s az együttműködésnek erősbödésé-
ből származik az egyének, osztályok és fajok 
közt. Ez tehát annyi t jelent, hogy az emberi-
ség boldogulása az anyagi, erkölcsi és szellemi 
j avak kölcsönös kicserélésén alapszik s hogy 
abban a mértékben, amint pusztí t ják, foszto-
g a t j á k egymást az emberek, egyben elsor-
vaszt ják közös jólétüknek az a lapjá t is. Ilyen 
általánosítások tekinthetők a szociológia ÁBC-
jének s az a sajátságos, hogy ezt a legtöbb 
ember, s kivált a tanul tabbja , nem ismeri. 
S ha ezek az általánosítások most még nem is 
igazolhatók laboratór iumi bemutatások út ján, 
a tapasztalat, nem is szólva a történelemről, 
számos bizonyítékot szolgáltat mellettük. 

Az imént említettem, hogy az emberi viszony-

latokban a hagyományos ellenségeskedés a sza-
bály s hogy ez alól kivétel csakis egyes meg-
hit t csoportokon belül található. Ez állí tás 
i l lusztrálására a legalkalmasabb példa a nem-
zetek mostani viszonya. Az az erőfeszítés, hogy 
a Nemzetek Szövetségének megalkotásával biz-
tosítani lehessen a világ békéjét, megtört a ha-
gyományos ellenségeskedés kőszikláján s a 
Szövetség a legsúlyosabb válsággal küzd. A ha-
gyományos ellenségeskedés egyébként sem ú j 
jelenség, emberemlékezetet meghaladó időktől 
kezdve észlelhető. A nagy világháború is en-
nek az antagon izmusnak viharos kifejezése 
volt. S ha őszinték akarunk lenni, be kell is-
mernünk, hogy napjainkig v a j m i csekély hala-
dás történt a gyűlölködés hagyományának le-
küzdésében. 

Szociológiai tudat lanságunk legfőbb ára a 
világháború volt, a maga megközelítően 2U0 
milliárd dollárnyi költségével. Ám az emberi 
szenvedések, az elpusztult szellemi és erkölcsi 
értékek fel nem becsülhetők s azt sem szabad 
szem elől tévesztenünk, hogy a háború vissza-
hatásai még ma is érezhetők. A legfeltűnőbb 
ezek közt a pacifista mozgalmak meghiúsulta. 
A nemzetek, fajok, osztályok megbékéltetésére 
alakul t számos szervezet ugyanis megfeledkezni 
látszik igazi feladatáról s a béke hirdetése 
helyett a küzdő, ármánykodó pártok egyikének 
vagy másikának oldalára szegődött. 

Ugyanez a helyzet az osztályközi békét szol-
gálni hivatott szervezetéknél is. Sajnos, az egyes 
osztályok, néprétegek közt is a hagyományos 
ellentét a szabály: tízszer is hallunk osztály-
harcról, amíg egyszer innen-onnan hírét vesz-
sziik az osztályközi kooperációnak. Ennek a 
konfl iktusnak következményeiről könnyen szá-
mot adhatunk, gondoljunk csak az orosz bolse-
vista forradalomra, amelynek pusztításai min-
den képzeletet felülhaladnak. Pedig a társa-
dalomtudomány már régóta taní t ja , hogy a 
szociális forradalmat alkalmas reformokkal 
egész biztosan meg lehet előzni. A forradalmak 
és polgárháborúk, valamint a társadalmi meg-
hasonlások enyhébb alakjai is a szociológiai tu-
dat lanság számlá jára írandók. 

Még szomorúbb állapotok vannak a népfajok 
közt: itt o lyannyira uralkodóvá lett a gyűlölség, 
hogy másféle viszony manapság el sem kép-
zelhető. Évszázados az ellentét a fehér és sárga 
fa jok között. Amerikában a négerlincselések 
vannak napirenden. Európában is több helyen 
megvan a fajgyűlölet . 

Egy egész nemzet szociológiai tudat lanságára 
legjobb példa a Szovjetállam. Lenin és társai 
ráb í r ták a közel 200 milliónyi í rás tudat lan orosz 
népet, hogy egész nemzeti életét jVíarx-nak „tör-
ténelmi material izmus" néven ismert társa-
dalom-bölcseletére alapítsa. Már pedig nincs 
olyan tudományos szociológus, aki elismerné, 
hogy a történelemnek Morx-hirdette materia-
lista felfogása alkalmas alapul szolgálhatna a 
nemzeti szociálpolitikára. 

Sajnos, egész civilizációnk telítve van hamis, 
egyoldalú, tudományosnak álcázott társadalom-
bölcselettel. Ez pedig sokkalta veszedelmesebb 
a teljes tudatlanságnál , mert egyes fanat ikus 
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követők a tudatlan tömeget tévtanokkal méte-
lyezhetik meg. 

A problémát a maga egészében áttekintve, 
hangsúlyoznunk kell, hogy társadalompolit ika 
dolgában a vezetőknek még teljes alapossága 
sem elegendő, mert a tudományos vezetés ered-
ményessége jórészt a követők értelmességétől 
függ: a tömegek tudat lansága halomra dönt-
heti a hivatott vezérek minden jóindulatú fára-
dozását. 

Éppen ezért a szociológiai tudat lanság árá-
ról adott rövid tá jékoztatásunk következéseként 
legyen szabad két javaslatot tennünk. Az első: 
kettőzzük meg erőfeszítésünket aziránt, hogy 
biztosítsuk iskoláink tantervében s egész nevelő-
rendszerünkben a társadalomtudományi isme-
retek alapos oktatását . Az óvodától kezdve 
mindenik növendék idejének egyharmadát a 
társadalomtudománynak kellene szentelni, mert 
csak így érhető el, hogy eloszoljon az a társa-
dalmi, politikai és gazdasági tudatlanság, amely 
népünk értelmét elsötétíti. Másik javaslatunk 
pedig, hogy ha szociális nevelést akarunk biz-
tosítani, akkor az érzelmeket éppúgy nevel-
nünk kell, mint az értelmet. Téves felfogás 
ugyanis, mintha értelmünk egymagában meg-
oldhatná társadalmi problémáinkat, valamíg 
tovább is ápoljuk nemtelen és társadalomelle-
nes érzelmeinket. H a igazán jó honpolgárokat 
akarunk nevelni, akkor az egész embert szo-
ciális tar ta lommal kell megtöltenünk. 

Nevelők, tudósok, emlékezzünk és ügyeljünk 
fíyrd admirális szavára: „Mindent fölfedez-
tünk, kivéve sa já t lelkiismeretünket. Még min-
dig törpék hordái vagyunk, telve önzéssel és 
irigységgel. A vi lágnak nem földrajzi, hanem 
erkölcsi ha tára i t kell mindenekfölött megtér-
képezni s azok lesznek az igazi nagy fölfede-
zők, akik majd föllelik az egyetemes társadalmi 
újjáépítésnek az út já t ." 
1934 májusi szám. 
Education (Boston). Dr. Charles A. Ellivood, 

a társadalomtudomány tanára 
a Duke-egyetemen. 

c) Német tanügyi lapokból. 

A szavaló-karról. 
Ludwig Stern í r j a a következőket: Az ének-

kar és a szavalókar egyaránt jó eszközei an-
nak, hogy a költeményt megelevenítsük és az 
összességgel egyidőben átélessük. A szavalókar 
teljesen a költemény szolgálatában áll; aki 
tehát szavalókarral akar foglalkozni, annak 
előbb magával a költeménnyel kell foglalkoz-
nia ós át kell éreznie, mily nagy nevelőérték 
rejl ik egy-egy jó költői műben. A költemény 
fényt és szépséget visz az egyén életébe s 
i rányt jelöl meg számára. Az igazi költemény 
azonban nem az egyeseknek szól; az igazi köl-
temény a népközösség gyümölcse, viszont a jó 
költeménynek meg van az a sajátossága, hogy 
lelki közösséget teremtsen. Ám ezt, a költe-
ményben rejlő erőt előbb életre kell hívni, s a 

szavalókarban adva is van a megfelelő eszköz 
arra , hogy a költeményt hatékonnyá tegyük 
és ál tala az iskolát az élethez közelebb hozzuk. 

A lélekközösségnek szóló, vagy abból fakadó 
költemény azonban aránylag kevés akad a hi-
vatalos tanítási anyagban; a taní tónak tehát 
igyekeznie kell költészetünkből kikeresni a 
szavalókarnak alkalmas költői alkotásokat. 
Ezek között lehetnek olyanok is, amelyeket 
már megzenésítettek és széltében énekelnek. 
Ha ilyen költeményanyag bőven áll rendelke-
zésre, akkor a szavalókar m u n k á j a valóban 
gyümölcsöző lesz. Sehol sem lehet a költemény 
mibenlétét oly alaposan megértetni, a költemé-
nyek értékeit anny i ra érvényre ju t ta tn i , mint 
a szavalókarban, és sehol sem lehet jobban fej-
leszteni az elfogódottság nélküli, értelmes be-
szédet, mint itt. JVlár ezért is kívánatos, hogy 
a szavalókar ne csak egyesek, vagy kevesek 
ügye maradjon. 

A költészet a szó művészete, s a művészet lé-
nyege a formában él. A szó művészete hangos 
formában érvényesülhet igazán, csak csengésé-
vel, dallamával tudhat hatni a szívre és a ke-
délyre. H a pedig a költemény ha tása az élő be-
szédből indul ki, úgy ez a hatás csak növeked-
het azzal, hogy a költeményt egy szervesen ta-
golt beszélőkar reprodukál ja . 

Az első, amit egy költemény előadásánál 
megkövetelünk, hogy a t a r t a lmát megértsük. 
A szavalókar a költemény szövegét egyszerűen 
azzal tagolja gondolati és érzelmi egységekre, 
hogy az így összetartozó költeményrészleteket 
a szavalókar egyedei vagy egyes csoportjai 
között megosztja. Természetesen az egyes rész-
letek szavalóinak a szóbanforgó részlet gondo-
lati és érzelmi lényegét nem magábanállóan, 
hanem a többi részlettel összeliangzóan kell 
életrehívnia, mert a költemény tar ta lmi, gon-
dolati, érzelmi és formai egysége csak így jut-
ha t érvényre. A szavalókar vezetőjének tehát 
ugyancsak körültekintő munkát kell végeznie, 
nogy a kar egyes t ag ja inak képességeihez mér-
ten ossza ki a szerepeket, továbbá, hogy a kó-
rus valamennyi tag jáva l megértesse a költe-
mény tar talmát , megéreztesse a hangulatát és 
a r i tmusát . Ha ez megtörtént, a továbbiakban 
már nem nehéz a költői műhöz tartozó egyéb 
dolgokat is tudatosí tani , nevezetesen a költői 
beszéd szépségét, a mindennapi beszédtől való 
eltérését, képzőerejét, stb. 

Egészében a szavalókar nem dolgozik ér-
telmi felvilágosító módszerrel. Hiszen a rit-
musról nem kell beszélni, a r i tmus t csinálni 
kell. A tanuló hamar megérzi, hogy az együtt-
hangzás az igazi jóhangzás; észreveszi, hogy a 
művészi forma a beszéd zenei hullámzásában 
mennyire érvényesül, s hogy a költemény sti-
lisztikai vázának a szép beszéd ad ja meg a 
költő által elképzelt igazi a lakjá t . Mi sem ter-
mészetesebb, mint hogy a szavalókar ebben az 
elgondolásban elsőrendű eszköze a beszédtaní-
tásnak, már pedig a beszéd maga értékes kin-
cse a nemzetnek. (Die IJadische Schule.) 
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TUDOMÁNY, IRODALOM, MŰVÉSZET 

Jelentés az Országos Stefánia Szövetség 1933. 
évi működéséről, összeállította: Keller Lajos, 
országos ügyvezető-igazgató. 

Anya- és esecsemővédelmünk rendkívül ör-
vendetes fejlődéséről, a magyar jövőt mentő 
és építő nagyarányú munkáról számol be az a 
terjedelmes jelentés, amelyet a Stefánia Szö-
vetség 1933. évi működéséről kiadott. 

Örömmel és megelégedéssel emlékezik meg 
a jelentés arról, liogy az anya- és csecsemő-
védelem az egyedüli szociális, egészségügyi, 
embervédelmi munkaterület, amely iránt a ma-
gyar társadalom szeretete, áldozatkészsége, a 
rossz gazdasági viszonyok ellenére nemhogy 
lanyhult volna, hanem évről-évre emelkedik. 
A Stefánia Szövetség fenntartására a magyar 
társadalom az 1933. évben 850.000 pengőt meg-
haladó összeget áldozott, kereken 75.000 pengő-
vel többet, mint az előző évben. De igazolják 
a jelentésben foglaltak annak az elgondolásnak 
helyességét is, amely az állami feladatnak mi-
nősített anya- és csecsemővédelem végrehaj-
tását a társadalomra bízta, abból a felfogásból 
kiindulva, hogy a nemzet minden egyes tagjá-
nak személyes érdeke ennek a munkának ered-
ményessége s hogy éppen a munka sikere ér-
dekében módot kell nyújtani a magyar társa-
dalomnak arra, hogy a legmesszebbmenő ál-
lami ellenőrzés, irányítás és felügyelet mellett 
kivegye részét abból a tevékenységből, amely 
saját testének, gyermekeinek s így jövőjének 
egészségét és fejlődését célozza. 

Ennek az egyesített munkának áldásos ered-
ményét legjobban az a körülmény igazolja, 
hogy a szövetség immár 19 évi működése alatt 
közel 200.000 csecsemőt mentett meg a biztos 
pusztulástól. Ilogy a csecsemőhalálozás lecsök-
kenésében az anya- és csecsemővédelem mun-
kája milyen fontos tényező, bizonyítja a sta-
tisztika, amelynek adatai szerint mig a védő-
munkával be nem szervezett területek cse-
csemőhalálozása 15-2% volt, addig a védőinté-
zetekkel ellátott területeken, ahol rendszeres 
anya- és csecsemővédelmi munka folyt, ez a 
százalék már 12-6-ra csökkent. 

De örvendetes a jelentésnek az a megállapí-
tása is, hogy az anya- és csecsemővédelem or-
szágos szervezete az 1933. évben is nagymérték-
ben bővült és gazdagodott ú j intézményekkel. 
1933. év folyamán 59 fiókszövetség, 31 védőinté-
zet, 58 tejkonyha, 2 anyaotthon, 3 bölcsőde és 
napközi otthon, 1 szülőintézet létesült és 59 kis-
község kapcsoltatott be a közelfekvő védőinté-
zet működési körébe. 

Az anya- és csecsemővédelem állapotának 
általános ismertetésén kívül rendkívül érde-
kes és értékes adatokat kapunk a központi 
igazgatásról, az anya- és csecsemővédelmi köz-
pont mintaintézeteinek és az országos szerve-
zetnek működéséről, az Országos Stefánia 
Szövetség szervezetéről, a fiókszövetségek veze-
tőiről és a fiókszövetségek vagyoni állapotáról. 

Marczell Mihály dr.: Az egyéniség összetevői. 
(A bontakozó élet I. kötete.) Budapest, 1931. 
„Élet" kiadása 287 1. 

1931 karácsonya táján sok pap, tanító, tanár 
és a nevelés i ránt érdeklődő művelt család úgy 
helyezett el egy szép kiállítású kötetet a köny-
vespolcán, hogy mellette még további hét ha-
sonló kötet számára biztosított férőhelyet. En-
nek a mi neveléstudományi irodalmunkban 
szokatlanul nagy terjedelmű műnek szerzője 
„Marczell atya". Így szólítják kis és nagy ne-
veltjei s annak nevezik mindazok, akik szent-
beszédeit legalább a rádió út ján hallgatják és 
ismerik ,.A katholikus nevelés szellemé'-t, vala-
mint „A kemény parancs"-ot, amelyet dr. Kosz-
tersz Józseffel együtt írt. Fenti kötetének elő-
szavát a szent őrangyalok ünnepén (X. 2.) kel-
tezte, amivel — talán önkénytelenül — szintén 
elárulta azt a nagy szeretetet, amellyel a gyer-
mekek s általában az emberek iránt viseltetik. 

Emberszeretete egyfelől képessé tette, más-
felől rávitte az emberekkel való törődésre, 
ami mind a lelkipásztorkodásnak, mind a ne-
velésnek előfeltétele. Ténykedéseiben azonban 
a szív mindig csak indító és sugalló; irányí-
tója pedig magas teológiai műveltsége, a ke-
resztény világnézet adta biztos életlátása, ko-
moly lélektani tudása, élettani tájékozottsága 
és mindenirányú neveléstudományi olvasott-
sága, amikre ekkora mértékben csak az tehet 
szert, akinek a nevelésre van elhivatottsága. 
Ez tette képessé aira, hogy az embereket no-
csak mindig éberen figyelje, hanem megfigye-
léseinek eredményeit pontosan fel is jegyezze. 
Jegyzetei 25 év alatt annyira felszaporodtak, 
hogy ma egy nagy szekrényt töltenek meg. Ez 
az a gyermek-, helyesebben embertanulmányi 
kincsesbánya, amelyből kifejti az erőérvénye-
sülés neveléstanának (a pedagógiai energetiká-
nak) alapelveit. 

A hatalmas anyagot nyolc kötetre osztotta. 
Az I-ben ismerteti az egyéniség összetevőit. 
A Il-ban szól a gyermek, i f jú és felnőtt lel-
kébe való behatolás „művészeté"-ről. A Il l-ban 
fel tár ja a gyermek- és serdülőkor állapotraj-
zát. A IV-ben betekintést nyújt az if júkor lelki 
világába. A V-ben pedig a felnőttek lélekraj-
zát adja. Ezen egymásra következő s egymásba 
átmenő életkorok állapotrajzai együttesen te-
hát az élet egész kibontakozásáról adnak egy 
hosszmetszetet, amelynek értékét még azzal is 
fokozza szerzőnk, hogy mindenütt tekintettel 
van a nemi megosztódásra és a társadalmi 
rétegeződésre. A VI. kötetbe kerül majd a gya-
korlati neveléstan általános része; a VII-be a 
nevelés részletes és életkorokhoz igazodó mód-
szerei; a VIII-ba pedig a gyakorlatból leszűrt 
végső eredmények rendszerezése, a tudomá-
nyos neveléstan. 

A nyolc kötet összefoglaló közös címe: 
„A bontakozó élet", melynek fenti I. kötetében 
szerzőnk az ember életének belső adottságait 
vizsgálja és igyekszik kimutatni annak irá-
nyító, befolyásoló és színező tényezőit. 

Az emberről szóló általános fejezetek után, 
az első főrészben ismerteti az ember általános 
és egyedi élettörvényeit, a második főrészben 
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pedig k imuta t ja , mekkora a jelentősége a kör-
nyező világ hatásának. Különösen falun min-
denki megfigyelheti, mennyire „bele vagyunk 
ágyazva a környezetbe. Életszálaink olyan erő-
sen kapaszkodnak a környezetbe, hogy min-
den pi l lanatban szinte észrevétlenül belőle 
szívunk". 

Mivel az emberi test szerkezete csak nevelés-
tani vonatkozásban érdekli szerzőnket, azért 
főképen a benyomásokat megfogó érzékszer-
vekkel, az azokat szállító idegrendszerrel és a 
benyomásokat felfogó aggyal foglalkozik. Ez-
zel kapcsolatban buzgón tanulmányozza azokat 
az erősítő és gátló szerveket, amelyek bennünk 
a mirigyrendszerben vannak adva. Ezzel a 
belső szekréciós működést a nevelés tényezői 
közé vonja, hogy számolhasson vele, illetve 
felhasználhassa s így mintegy átszámítolja a 
neveléstanba. Ez a kísérlete annyi ra új, hogy 
úttörő bátor lépése a legteljesebb figyelemre 
méltó. 

De, ha kétségtelenül ki is muta t ja , hogy a 
belső váladékos mirigyek működése nemcsak 
a szervezet fejlődését szabályozza, hanem az 
ember lelki életét is tetemesen befolyásolj cl, cl 
lelki élet mögött nem anyagi hát tér van. A lé-
lek az, mely a testen keresztül bont ja ki erőit. 
Maga „a lélek ugyanis metakozmikus eredetű, 
metakozmikus célú, de a kozmoszban élő szel-
lemi lény". A nevelőnek következőleg ismernie 
kell az emberi testet és világosan kell látnia az 
életfolyamatok egymásba való kapcsolódását, 
hogy fölötte i rányító ha ta lmúvá tehesse a lel-
ket. Ez az a cél, amely felé minden nevelés irá-
nyul, amely nélkül nincs nevelés. 

Váradi József. 

Két füzet az ifjúsági irodalomról. Dr. Szondy 
György: A magyar i f júság i irodalom gyer-
mekkora (1669—1848). Kecskemét, 1932. (8-r„ 20 
lap). — Dr. Szondy György: Mit olvasson a 
gyermek! Az ajánlható i f júsági irodalmi mű-
vek jegyzéke 3—14 éves korig. (Szülők könyv-
tára. Szerkeszti Imre Sándor. 12. szám.) Buda-
pest, 1933. A Studium kiadása (kis 8-r., 43 lap). 

Az i f júság i irodalom kérdései sajátos mó-
don r i tkábban vonzzák a nevelői gondolkodás 
munkásait , minden más pedagógiai témánál, 
pedig a pedagógia elméletében nem győzzük 
eléggé hangsúlyozni az olvasmánynak, mint a 
nevelésben együtthatóként résztvevő társa-
dalmi hatások egyik legfontosabbjának jelen-
tőségét. Szerzőnk e r i tkább érdeklődők sorá-
ban foglal helyet mindkét címbeli füzetével. 

Az egyik e két dolgozat közül a magyar i f jú -
sági irodalom történetének első szakaszát, ez 
irodalom kezdőkorát ra jzol ja meg érdekes váz-
latban. Bevezetésében általában az európai iro-
dalom megszületésének körülményeit ismerteti, 
k imuta tván ez irodalom német és f rancia gyö-
kérszálait a filantrópizmus korában. A magyar 
i f júság i irodalom is a német filantrópus i f jú -
sági irodalom hatása alat t a lakul t ki szerve-
sen, de egyes i f júság i munkák már jóval előbb 
jelentek meg magyar nyelven, így Comenius 
magyar földön, Sárospatakon készült Orbis 

pietus-knak Nürnbergben 1669-ben napvi lágot 
látott magya r nyelvű kiadása, melytől szer-
zőnk a magya r i f júsági irodalom megindulá-
sát számítja, anélkül pedig, hogy ez határozot-
tan és kimondottan ú. n. i f júsági i rodalmi ol-
vasmánynak és ne csupán tankönyvnek ké-
szült volna. A tu la j donképeni, programmatikus 
i f júsági i rodalom azonban még a X V I I I . szá-
zad nyolcvanas éveiben is éppoly ismeretlen 
fogalom nálunk, mint Goethe gyermekkorá-
ban Németországban. Kis János e lmondja pl. 
Emlékezései-ben, hogy ő i f júkorában Voltaire, 
Rousseau, Montesquieau, Helvetius, Macchia-
velli, Goldsmith — bizonyára nem i f j ú ság i iro-
dalmi jellegű! — írásait olvasgatta egyik ta-
nár jának könyvtárából. A szerzőnktől felsorolt 
más hasonló példák még 100 évvel később is az 
i f júsági olvasmányok ügyének ezt a szegény-
ségét és szervezetlenségét bizonyítják. Szondy 
György szemléje ezután Losontzi I s tván volta-
képen tankönyvül szánt Hármas kis tükör-ének 
1771-ben való megjelenésétől kezdve számít ja 
eredeti i f j ú s á g i i rodalmunk megindulását. Ki-
mutat ja , hogy miként a f rancia és a német, 
úgy a m a g y a r i f júsági irodalom is tankönyv-
vel kezdődik s hogy egészen 1848-ig nem is le-
het az iskolai vagy magánhasználatra szánt ol-
vasó- és tankönyveket a szorosabb értelemben 
vett „irodalmi" munkáktól elválasztani. 

Ez általános fejtegetések után sorra veszi és 
ismerteti a Robinzon-átdolgozásokat és az ere-
deti magyar robinzonádokat: Sándor Is tván 
Jelky András-ki és Szekér Joacliim Magyar 
Hobinzon-jät; majd Salzmann pedagógiai nép-
könyveinek Kis Jánostól és Döbrentei Gábor-
tól eredő különféle átdolgozásait, Lánghy Ist-
ván és Edvi Illés Pál kompiláeióit, Gáspár Já-
nos Csemegédét és a Gáspár—Kovácsi-tele ol-
vasókönyvet, a különféle egyéb ismeretter-
jesztő műveket, a Fáy András 1820-ban meg-
jelent meséi nyomán fölvirágzott tanítómese-
irodalmat, a gyérebb rege- és népmeseirodal-
mat, a gyermekköltészetet, élén Bezerédy Amá-
liának 1836-ban megjelent híres Flórt könyvé-
vel. Mindezeken kívül sok más érdekes gyer-
mekirodalom-történeti ada to t gyűj t egybe szer-
zőnk s végül összegezvén azt, hogy az általa 
i f júsági i rodalmunk gyermekkorának nevezett 
179 esztendő alat t kereken 100 szerzőnek 210 
olyan m u n k á j a jelent meg, mely i f júság i iro-
dalmi terméknek számít, — még azt is meg-
állapítja, hogy e munkák legnagyobb része for-
dítás és átdolgozás s hogy a fordítók leginkább 
a német i f j ú s á g i irodalom termékeit p lántá l ták 
á t hazai földbe. Csak a szabadságharc u tán , az 
önkényuralom éjszakájában kezd az idegenből 
származott pedagógiai és művelődési tényező, 
az i f júsági irodalom lelkében is megmagyaro-
sodni, teljesen önállóvá pedig esak jó negyed-
század múlva, a XIX. század utolsó évtizedei-
ben lesz. 

Szerzőnk történeti áttekintését az 1669-től 
1848-ig magya r nyelven megjelent i f júság i iro-
dalmi művek jegyzékével z á r j a be, mely becses 
és tanulságos. I f júsági i rodalmunknak ez a, 
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legalább mennyiségileg évről-évre való gazda-
godását igazoló időbeli egybeállí tása hasznos 
ú tmuta tóul szolgálhat az ügy fejlődésének ta-
nulmányozói vagy e kérdés i r á n t behatóbban 
érdeklődők számára. Kívánatos volna, hogy 
szerzőnk az i f júság i irodalom történetének má-
sodik, illetőleg többi szakaszát is kidolgozza. 

Szerzőnk második füzete: Mit olvasson a 
gyermek? címmel voltaképen könyvlajs troma, a 
3—14 éves gyermekek részére való, ajánlatos és 
kapható, elég gazdag magyar i f júság i iroda-
lomnak, mintegy 400 műnek jegyzéke, melyet 
a 3—6, 6—8, 10—12 és 12—14 éves korosztályok 
könyveinek csoport jaira oszt fel. Az egyes kor-
osztályoknak való könyveket t á r g y i ta r ta lmuk 
szerint kisebb szakaszokba csoportosí t ja s így 
át tekinthető és jól használható útmutatást és 
segédeszközt ad a szülők, nevelők és taní tók 
kezébe. Lehetőleg minden könyvhöz egészen rö-
vid, 1—2 soros jellemzést is fűz, ami még 
inkább növeli a füzet használhatóságát és fel-
világosító értékű, amennyiben esetleg a könyv 
címe nem mutatná világosan a ta r ta lmát . Kívá-
natos volna, hogy csak valóban minden tekin-
tetben, tartalmi, erkölcsi, nyelv i s bizonyos 
mértékig művészi szempontból is becses könyv-
anyag foglaltassák a jegyzékben, amit termé-
szetesen egyedül a könyvek címéből száz szá-
zalékig érvényesen és biztosan ellenőrizni nem 
lehet. E l kell azonban fogadnunk és joggal el 
is várha t juk a füzet összeállítójától, hogy 
előbb meggyőződést szerzett minden egyes 
a ján lo t t könyvről, hogy váj jon igazán értékes 
tápláléka lehet-e a gyermeki vagy serdülő i f j ú i 
léleknek? 

Szerzőnk füzete bevezetésében szempontjait 
ismerteti , melyek a jegyzék összeállításakor 
előtte lebegtek s eközben azt á l l í t j a , hogy amíg 
Németországban m á r a mult század 60-as évei-
ben megtörtént, hogy az i f j ú ság i irodalom pe-
dagógiai kri t ikai kiválogatására egyesületek 
és bizottságok alakultak, nálunk ilyesmiről ed-
dig szó sem volt. Szerzőnk e panaszának írásba-
foglalásakor bizonyára nem gondolt sem a je-
lenleg is fennálló I f júsági I roda lmi Tanács 
működésére, bár bevezető sora iban tesz r á 
némi célzást, sem e Tanácsnak elődjére, a vi-
lágháború előtt körülbelül 15 évig működött 
Nikib (Népiskolai könyvtárakat intéző bizott-
ság) nevű hivatalos intézményre, mely kr i t ikai 
m u n k á j á t magas pedagógiai és művészi szem-
pontok szerint bizottságilag intézte, másfél év-
tized alatt a te l jes i f júsági i rodalmat átvizs-
gál ta , a szerző előt tünk fekvő füzetéhez hasonló 
több jegyzéket adot t ki, sőt e sorok í rójának 
szerkesztésében a szigorú b í rá la t alapján egy-
beállí tott a jánlható i f júsági i r a tok oly jegyzé-
kének első kötetét is közzétette, mely a művek 
rövid 10—15 soros tar talmát és jellemzését is 
adta. 

E megjegyzésünk csak a kérdés történetének 
kiegészítéséhez k íván adalékul szolgálni s mi t 
sem von le Szondy füzetének kétségtelen érde-
méböL Gyulai Ágost. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Ernst Otto: Allgemeine Unterrichtslchrc. (Álta-
lános tanítástan.) 1933, VIII+320 lap. 

A szerző, aki 1863-ban született és 1925 óta a 
prágai német egyetem r. tanára, 1928-ban adta 
ki Allgemeine Erziehungslehre (Általános ne-
veléstan) c ímű munkájá t , amelynek kiegészítő 
pár ja előt tünk fekszik. Ebben a szerző, sa já t be-
vallása szerint, a komoly pedagógiai válság el-
lensúlyozására nem szándékozik kényelmes cso-
daszereket nyújtani , hanem az „alkotó gye rmek ' 
kultuszának kikapcsolásával a taní tásnak vala-
mennyi a lapproblémájá t ú j célkitűzésben köz-
érthető nyelven óhaj t ja megvizsgálni, a része-
ket az egésznek áttekintéséből megvilágítani. 
A ma közkeletű pedagógiai jelszavakat (egysé-
ges iskola, munkaiskola, művészi és műhelybeli 
nevelés, csoport- vagy alkalmi tanítás), pedagó-
giai ér te lműk és gyakor la t i megvalósításuk 
szempontjából tárgyal ja , miközben természete-
sen nehezen választható el az, amit az eszmény 
követel, attól, amit a folyton változó adottsá-
gok lehetővé tesznek. A pedagógiai alapfogal-
mak körül m a uralkodó zavar közepette külö-
nös fontosság illeti meg a következő páros té-
nyezők viszonyának kiderítését, elméletileg az 
egymással átszövött kultúrrétegekre, gyakorla-
tilag az életnek sokrétű kapcsolataira való 
tekintettel. Ilyen korrelációs párosfogalmak: 
fejlődés-művelődés, nevelés-tanítás, módszertan -
tanítástan, alaki képzés-gyakorlás, felismerés-
megórtés, játék-munka, reaktivitás-spontaneitás, 
mozgás-irányítás, rend-szabadság, erkölcsiség-
vallásosság. 

A módszertanban, fo ly t a t j a a szerző, ezúttal 
első kísérlet történik a tudományos tanítás 
egységes megalapozására azoknak a lelki erő-
behatásoknak alapján, amelyeket ku l tú ránk ki-
fejlesztett. Az idealizmussal kapcsolatos merő 
spekuláció helyett a törekvés a r ra i rányul , hogy 
azt, ami a mul t és jelen magasztos eszményei-
ből történelmileg kialakult , tudományosan meg-
értsük. Csak ilyen módon lehetséges nemzeti 
ós egyben egyetemes emberképzés, amely maga-
san felette áll a puszta iskolázásnak. A munka 
és munkataní tás szerteágazó fogalmának he-
lyébe a teljesítmény (Leistung) és teljesít-
ményre való tanítás lép, ami egyértelmű az is-
kolában és életben folyó felelősséggel teljes 
cselekvéssel. Minthogy létünk értelmetlen vol-
tát csak önmeghatározással és önelhatározással 
győzhetjük le, az egyénnek ez az önirányítása 
az egész művelődési folyamatnak sarkpont-
jává lesz. 

Ezt a gazdag programmot a szerző négy fő-
részben igyekszik valóra váltani: 1. P^ejlődós, 
művelődés és művelődési lehetőségek. 2. Az ok-
tatásügynek szervezete. 3. A művelődési tartal-
mak (metodika). 4. A tel jesí tménytanítás (didak-
tika). Különös súlyt vet e két utóbbi fogalom-
nak és folyamatnak éles elvi e lhatárolására 
(101. 1. f.), ma jd egyenkint tárgyal ja a tanulás-
nak három formáját : a) begyakorlás kényszer 
út ján (dresszúra), b) tanulás reaktív utánzás 
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vagy útbaigazí tás ú t ján , c) tanulás az egyénnek 
szabad találgatása, kuta tása ú t ján . Behatóan 
foglalkozik a ma annyi ra lábrakapot t intelli-
genciavizsgálatokkal, miközben u ta l azokra a 
nehézségekre, amelyekkel helyes értelmezésük 
és értékelésük jár , amiben a megügyelőlapok-
nak és jel lemrajzoknak fontos szerep jut . „A ta-
nulók dolgozatainak megfelelő megítélése vég-
telenül nehéz." Nem kisebb nehézségekkel jár-
nak a pályaválasztásra i rányuló kísérleti alkal-
massági vizsgálatok: nem a számbeli eredmé-
nyek döntők itt , hanem az időköz viszonyított 
teljesítmények és a pályaválasztási tanácsadónak 
rátermettsége. A felnőttek oktatásának sikere 
(99. 1.) elsősorban a hivatott népművelő egyéni-
ségétől és képzettségétől függ: puszta előadá-
sok helyett inkább munkaközösségekre lenne 
szükség, amelyekben a napi eseményekkel és az 
ú j közgazdasági renddel kapcsolatos kérdéseket 
vi ta tnának meg. Felet te időszerű az oktatás-
ügynek szervezetével foglalkozó, főrész (52—100. 
lap): „A gazdag művelődési és gazdasági élet-
nek követelményei már (a középiskola) első 
osztályától kezdve az alaptípusok differenciálá-
sát teszik szükségessé: a reform-középiskolák 
győzelmi ú t j á t nem lehet többé feltartóztatni". 
Végül uta lunk a vizsgálatokról szóló fejezetre 
(262. 1. f.) és az egyes t an tá rgyak gyakorlat i 
t an í tására lítbaigazító tervezetekre (266. 1. f.) 

Mindent összefoglalva, megál lapí that juk, hogy 
a szerző az egész szakirodalom széleskörű isme-
retén alapuló hivatottsággal í r t a meg könyvét, 
amelyben nem szorítkozik a tények puszta fel-
sorolására, hanem a különböző nézeteket kriti-
kailag is mél ta t ja , miközben teljes pártat lan-
ságról és önálló felfogásról tesz tanúságot. 
A munkának nyomdai kiáll í tása elsőrendű és 
méltó a kiváló kiadócéghez (W. de Gruyter) : a 
kétféle antiquaszedés megkönnyíti az áttekin-
tést, míg a bőséges irodalmi anyag és jegyze-
tek a szakemberek igényiéit elégítik ki teljesen. 

k f . 

K Ü L F Ö L D I S Z E f V I L E 

Tolsztoj gondolatai a nevelésről. 

Tolsztoj, Jaszná ja -Polná ja bölcse, mint pe-
dagógus is kiváló volt. Nagyon sok gondola-
tot í r t a nevelésről, melyek közül lapunkban 
időről-időre részleteket közlünk. 

A többek között ezt mondja : „A nevelésről 
én nagyon sokat gondolkoztam. Vannak kér-
dések, melyeknél igen kétséges következtetésre 
ju tunk s vannak olyanok, amelyeknél a meg-
állapított következtetések véglegesek s nem 
tud az ember sem hozzátenni, sem belőle el-
venni valamit . 

A nevelés kérdése csak addig látszik bonyo-
lult s nehéz dolognak, amíg mi anélkül, hogy 
magunkat neveinők, nevelni a k a r j u k gyerme-
keinket vagy bárki mást. De ha t isztába jö-
vünk azzal, hogy másokat csak magunkon át 
nevelhetünk, akkor megszűnik a nevelés kér-
dése s csak az az életkérdés marad: hogyan él-

jünk mi magunk? Mert én a nevelésnél egyet-
len olyan kérdést sem ismerek, amely a ma-
gunk nevelését magában nem foglalná. Ho-
gyan kell a gyermeket felöltöztetni, etetni, le-
fektetni, taní tani? Hát éppen úgy, min t ma-
gunkat. H a az apa és az anya mértékletesen 
élnek, rendesen öltözködnek, esznek, alusznak, 
azonkívül dolgoznak és tanulnak, akkor a 
gyermekek is éppen úgy fognak cselekedni. 

A nevelésre nézve én két szabályt ál lapíta-
nék meg: Necsak jól él jünk, hanem dolgozzunk 
is magunkért , folytonosan tökéletesedjünk és 
semmit se t i tkol junk a gyermek előtt az éle-
tünkből. Jobb, ha a gyermekek tud ják a szü-
lők gyengeségeit is, mintsem az, hogy van szü-
leiknek egy titkolt h ibá ja és van olyan tu la j -
donsága, ami t mutogatnak. A nevelés minden 
nehézsége onnan ered, hogy a szülők nemcsak 
nem vetkezik le h ibájukat , de azokat be sem 
ismerik, magukban mentegetik, szépítik s eze-
ket a h ibákat a gyermekeikben sem a k a r j á k 
meglátni. Ebből áll a gyermekekkel való ve-
sződésnek minden nehézsége és küzdelme. A 
gyermekek sokkal élesebben látnak, min t a 
felnőttek s anélkül, hogy mutatnák, sőt sok-
szor anélkül, hogy tudnák, nemcsak l á t j ák a 
szülők fogyatkozásait , de észreveszik a szülők 
fogyatkozásainak legrosszabbikát: a képmuta-
tást. Ezért vesztik el a szülők iránti tiszteletet 
és az azok oktatásai i rán t való érdeklődésüket. 

A gyermekek nevelése közben a képmuta tás 
a legmegszokottabb jelenség. A gyermekek pe-
dig szemfülesek, azt rögtön észreveszik, elfor-
dulnak attól és leromlanak. A szellemi befo-
lyásnak első és főfeltétele: az igazság. Tehát 
ez a nevelés első feltétele is. 

Hogy pedig ne essék rosszul a magunk éle-
tét a gyermekek előtt fel tárni , az a feladatunk, 
hogy helyesen éljünk, vagy legalábbis ne hely-
telenül. Tehát másoknak a nevelése benne fog-
laltatik a magunk nevelésében s ennél egyéb 
nem is kell." 

Később meg ezt í r j a : „A gondolatok közlé-
sének legtermészetesebb, legelterjedtebb és 
legkönnyebb eszköze az élő szó. De, fá jdalom, 
egyúttal a legcsalékonyabb is. Így tehát a ne-
velésnél, amelynél legveszedelmesebb a csalás, 
amit mindig igen könnyen észrevesznek a 
gyermekek, a leghatásosabb mód nem a szó, 
hanem a példa lesz. És pedig nem akármelyik 
példa, hanem a nevelő s a j á t életpéldája. Az ő 
jó példája és élete magában foglalja az élőszót 
is. A jó példa élni és beszélni tanít. A szó azon-
ban példákat nem foglal magában." 

Rein Vilmos mint a mai Németország 
előkészítője. 

42 év előtt alapította Rein szűkebb hazájá-
ban, Thüringenben és Frankenben, a tudomá-
nyos pedagógia bará ta inak egyesületét, ame-
lyet haláláig irányított . Vezető gondolata a 
pedagógiai munkára való tanítás volt, amely 
a tapasztalatból kiindulva a fel- és megismeré-
sen keresztül a kifejező tudáshoz vezet. Ez az 
egyesület mostanában egy nemzeti szocialista 
munkaközösségnek adott helyet, amely a ne-

tt-
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véléstudományt továbbra is Rein szellemében 
fogja művelni, amint azt Fritsch drezdai fő-
igazgató tartalmas előadásában kifejtette. 
Rein, úgymond, német nevelő volt; mint ősrégi 
német nemzedék ivadéka a német népből nőtt 
ki, azzal mindvégig szoros kapcsolatot tartott , 
a német földből, nyelvből, kultúrából merítette 
művelődési javait. Az egyetem pedagógiai sze-
mináriuma, gyakorlóiskolája, szünidei tanfo-
lyamai Jenát az egész művelt világ pedagógusai 
számára Mekkává avatták, ahol sok ezer bel-
és külföldi tanférfiú tökéletesítette kiképzését. 
Iskolaszervezési terveit az egy nép, egy isfcolo, 
egy tanítóság hármas követelménye hat ja át. 
Ebben a nemzeti beállításban különbözött ko-
rának jórészt nemzetközileg tájékozott pedagó-
gusaitól. Számos tanulmányban küzdött a ma-
terializmus, internacionalizmus, marxizmus, 
parlamentárizmus és osztályharc ellen és a né-
met nép és állam számára tekintéllyel rendel-
kező vezetőt követelt, mint amilyen őmaga 
volt. Tagadta a különböző pártok szükségsze-
rűségét, amellyel szemben híve volt egy nagy 
német munka- és szabadságpártnak. Az elő-
adó fejtegetéseit Rein műveiből vett szemelvé-
nyekkel támasztotta alá, amelyek gyakran pró-
fétaszerűen hangzottak. 

Malactenyésztés az argentiniai iskolákban. 
Az argentiniai kormány minden eszközzel 

a r ra törekszik, hogy az i f júság érdeklődését a 
mezőgazdaság i ránt fokozza. E végből az egyik 
tartomány iskoláinak malacokat küldött azzal, 
hogy a legkiválóbban felnevelt példányok te-
nyésztőit ki fogja tüntetni. A napokban folyt le 
ennek bemutatása és a díjazott állatok nyilvá-
nos árverése, amelynek bevételét a nyertes ta-
nulók számára takarékbetétkönyvekben helyez-
ték el. 

Állatvédelem Németországban. 
Az ú j állatvédelmi törvény az eddiginek ke-

reteit lényegesen kitolja. A felesleges kínzást 
vagy durva bántalmazást vétségnek minősíti 
és két évig terjedhető fogsággal és pénzbírság-
gal torolja meg. A törvény az állatok védelme 
érdekében több tilalmat is tartalmaz, így pél-
dául tilos az olyan elhelyezés vagy bánásmód, 
amely túlságos fájdalommal, munkával vagy 
más károsodással jár. Kutyákat nem szabad 
más háziállatokra való támadásra idomítani, 
két hétnél idősebb állatnak fülét, farkát meg-
csonkítani. Élő állatokon súlyos beavatkozás-
sal kísérleteket végrehajtani csak kivételesen 
és csupán tudományos célokra szabad, ami után 
nyomban fájdalommentes kivégzésükről kell 
gondoskodni. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 
Zala vármegye tanítóságának kétnapos sereg-
szemléje Keszthelyen. Június 13-án és 14-én 
kétnapos kultúrtáborozásra jött össze a zalai 
tanítóság. Ezzel a Zalavármegyei Általános Ta-
nítóegyesület példát adott arra, hogy ne csak 
szóval hirdessük az egységbe tömörülést, ha-
nem cselekedeteinkkel is hajtsuk végre. Á se-
regszemlét június 13-án a keszthelyi elemi is-
kola változatos tornaünnepélye nyitotta meg. 
Ezt követte a zsúfolásig megtelt Hullám-szálló 
nagytermében a tanítói szerzői estély, mely-
nek főérdekessége az volt, hogy csak zalai ta-
nítók szerepeltek és a felolvasásokat, verseket 
és zeneszámokat zalai tanítók írták. A műsor 
után reggelig tartó bál fejezte be a 13-i pro-
grammot. 

Június 14-én ünnepélyes Veni Sancte után 
a Vármegyei Általános Tanítóegyesület tar-
totta közgyűlését, melyen az országos és vár-
megyei tanügyi vezetőség, nemkülönben Zala 
vármegye fő- és alispánja is képviseltette ma-
gát. A közgyűlést Iwsits Gyula elnök nyitotta 
meg. Beszédében a tanítói egység fontosságát 
és szükségességét hangsúlyozta. Dr. Brandt 
Sándor vármegyei főjegyző a vármegye kép-
viseletében biztosította a tanítóságot a megye 
mindenkori támogatásáról. Reischl Imre város-
bíró Keszthely nagyközség nevében üdvözölte 
a megjelent tanítóságot. Dr. vitéz Barnabás 
István vezető kir. tanfelügyelő meleg szavak-
ban mondott köszönetet Iwsits Gyula elnöknek 
azon lelkes munkájáért, mellyel a zalai tanító-
ságot egy táborba hozta. Berkényi Károly, a 
Magyarországi Tanítók Orsz. Szövetségének 
alelnöke és Galla Endre, az Állami Tanítók 
Orsz. Szövetségének elnöke szintén üdvözölték 
az egybegyűlteket. Keszthelyi István az Eötvös-
Alap, vitéz Csorba Ödön pedig a Kalász Szö-
vetkezet támogatását kérték a megjelent taní-
tóságtól. Ezután következett a Vármegyei Ál-
talános Tanítóegyesület közművelődési bizott-
sága által kiírt „Gyümölcstermelés — Népmű-
velés" c. pályatétel díjnyertes munkájának fel-
olvasása. Az első díjat (100 P) Szabó Pál (Alsó-
páhok) nyerte el 12 pályázó közül. II. Varga 
József (50 P ; Zalaújlak). I I I . Bődy József (25 P; 
Keszthely). 

Berey Miklós főjegyző és Kőfalvy Gyula 
pénztáros jelentése után Zsigmond József nagy-
kanizsai igazgató-tanító a tanítóság mai hely-
zetét ismertette és végső konklúzióként a köz-
tisztviselői karral való egyenlő elbánást állí-
totta fel követelmény gyanánt. A város kultu-
rális nevezetességeinek megtekintése után két 
nap kellemes emlékeivel szívében távozott a 
vármegye tanítósága Keszthelyről. 

A sárvári felső-esperesi kerület tanítói június hó 16-án 
Porpácon tartották meg gyűlésüket, amelyen a kerü-
let papsága és tanítósága teljes számban megjelent. 
Kotsis Gyula elnöknek, az egyesületi ügyekről való 
beszámolása után Gerencsér István porpáei tanító, a 
helyesírás és nyelvi magyarázatok köréből a II. osz-
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tályban szépen sikerült tanítást tartott. Majd Rozman 
József dr. ker. tanfelügyelő, a „Rerum novarum" és 
„Quadragesimo Anno" eneiklikákat ismertette s ahhoz 
fűzött magasszárnyalású gondolatokat. A tanítói ér-
dekeket érintő több kérdés megbeszélése után a gyű-
lés véget ért. 

A polgári rőm. kat. espercsi kerület Tanítói Köre 
június hó 8-án tartotta évi rendes közgyűlését. Kiss 
Péter dr. esperesblébános magasszárnyalású beszéd 
kíséretében emiékezelt meg a róm. kat. egyház leg-
újabb szentjéről, az elhagyott utcai gyermekek patró-
nusáról Don Bosco szent Jánosról. Az elnöki meg-
nyitó végeztével Bodor Júlia tiszagyulaházi tanítónő 
tartotta meg „Hogyan célszerű összegyűjteni, rendezni 
és községleírássá feldolgozni a tantervi követelmé-
nyeknek megfelelő szüiőföldismereti anyagot?" cím-
mel remekül összeállított szabadelőadását, mellyel 
kapcsolatosan Szilágyi Lajos ugyancsak tiszagyula-
liázi tanító „Községünk nevezetességei" címmel érté-
kes bemutató tanítást tartott. Majd Akáb István pol-
gári róm. kat. tanító gondolatokban gazdag beszéd 
keretében „A tanító, mint a Catholicus Actio népmű-
velési vezetője" címmel tartotta meg figyelmet keltő 
előadását. Ezt követve értékes hozzászólások hang-
zottak el, melyek tanúbizonyságai, hogy a ma tanító-
sága hivatása magaslatán áll, s minden igyekezete az 
ú j tanterv kívánalmainak megvalósítása. Für József 
polgári rk. tanító, köri pénztáros beszámolója után 
egyéb tanügyi kérdéseket is tárgyalt a tanítói kör. 

A Zemplénvármegyei Ált. Tanítóegyesület köz-
gyűlése. Valóságos ku l tú rnap j a volt, Zemplén 
vármegye tanítóságának Sátora l jaújhelyben a 
t r ianoni gyásznapon megtar tot t évi rendes köz-
gyűlése alkalmából. A vármegyeház dísztermé-
ben ta r to t t közgyűlésen megjelentek Bernáth 
Aladár alispán, báró Vécsey Aurél vikárius, 
Petreczky Jenő kir. tanfelügyelő és a vármegye 
200 taní tója. Horváthy László elnök megnyitó 
beszéde elején megemlékezett a t r ianoni gyász-
napról, majd pedig az ezeréves magya r kultú-
ráról és a magyar tanítóról beszélt. Előadáso-
kat t a r to t t ak : Rozsonday I s tván sárospataki és 
Darvas János mádi igazgató-tanítók. Szrogh 
Albert szerencsi áll. tanító, egyes, t i t ká r ismer-
tette az egyesület alapszabálymódosító terve-
zetét. Értékes felszólalások hangzot tak el fon-
tos pedagógiai és egyesületi ügyekről. Délután 
Horváthy László elnök vezetése mellett nagy-
számú és előkelő közönség jelenlétében folyt 
le a magas színvonalú hangverseny, amelyen 
a vármegye tanítósága kiváló művészi képes-
ségeiről tett tanúságot. A műsor nagyobbrészt 
a vármegye tanítóinak zene-, ének- és költe-
ménytermékeiből állott. Horváthy László „Ág-
nes" c ímű egyfelvonásos da rab ja a műsor egyik 
kiemelkedő pontja volt. 

h í r e 

Gömbös Gyula, a hálás tanítvány. 
A hó elején Gömbös Gyula miniszterelnök 
Hóman Bálint kultuszminiszterrel együt t Sop-
ronban járt . Tudvalevő, hogy Gömbös Gyula 
ebben a városban j á r t iskolába. Pihenő idejé-
ben a város utcáin sétálgatott s szedegette a 
sok szép gyermekkori emléket. Amint az evan-
gélikus líceum környékére ért, meglát ta ott 
régi tanítóját , Krug Lajost. 

— Megismer engem! — kérdezte a miniszter-
elnök. 

A rövidlátó öreg tanító mitsem sejtve felelte: 
— Kihez van szerencsém! 
— Egykori tan í tványa vagyok, Gömbös Gyula. 
Az öregúr a meglepetéstől szólni sem tudott . 

lieszkető kézzel nyúl t Gömbös felé s kicsordul-
tak a könnyei. 

— Gömbös Gyula, — suttogta. 
A miniszterelnök sem tudta palástolni meg-

hatottságát , magához vonta K r u g bácsit, át-
ölelte és megcsókolta. És úgy állt ott egymást 
átölelve, tanító és tanítvány. 

Szünidei tanítói továbbképző tanfolyam. Mint 
lapunk június hó 15-én megjelent számában ol-
vasható, a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
ú r a budapesti áll. tanítóképző-intézetben júl ius 
9-től július 14-ig tanítói szünidei továbbképző 
tanfolyamot rendez. A tanfolyamra való fel-
vételért az illetékes kir. tanfelügyelőséghez kell 
fordulni. Azok a tanítók, tanítónők, akik vala-
mely okból ezt elmulasztották s a tanfolyamon 
részt kívánnak venni, a budapesti I. ker. áll. 
tanítóképző-intézet igazgatóságánál egyszerű 
levélben is jelentkezhetnek s a felvételükre 
vonatkozó értesítést onnan kapják. A tanfo lyam 
programmja a következő: 

Július .9. Hétfőn: Megnyitás. 8—9. Frank Antal dr.: 
Régi és ú j gondolatok a pedagógiában. Egységes világ-
nézetre való nevelés. 9—10. Drozdy Gyula: A beszéd-
és értelemgyakorlatok tanításának módja. 10—11. 
Ferenczi István: Bemutató tanítás a beszéd- és érte-
lemgyakorlatok köréből. 11—12. Drozdy Gyula: Be-
mutató tanítás a beszéd- és értelemgyakorlatok köré-
ből. 12—2. Drozdy—Frank: Pedagógiai beszélgetés. 
Feleletek a felvetett kérdésekre. 

Július 10. Kedden: 7—8. Frank Antal dr.: A tanító 
főbb jellemvonásai. A tanító világnézete. 8—9. Drozdy 
Gyula: Az olvasmány- és költeménytárgyalás módja. 
9—10. Ferenczi István: Bemutató tanítás az olvas-
mánytárgyalás köréből. 10—11. Drozdy Gyula: Be-
mutató tanítás a költeménytárgyalás köréből. 11—1. 
Drozdy—Frank: Pedagógiai beszélgetés. Feleletek a 
felvetett kérdésekre. 
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Július 11. Szerdán: 7—8. Frank Antal dr.: A nép-
iskolás gyermek. Jellemlapok. Az erkölcsileg elhanya-
golt gyermekek irányítása. 8—9. Drozdy Gyula: A fo-
galmazás tanításának módja. 9—10. Ferenczi István: 
Bemutató tanítás a fogalmazás köréből. 11—1. Frank— 
Drozdy: Pedagógiai beszélgetés. Feleletek a felvetett 
kérdésekre. Délután kirándulás. 

Július 12. Csütörtökön: 8—9. Frank Antal dr.: 
A község anyagi és szellemi szükségletei. A családi 
nevelés főbb kérdései. (A tanítógyermekek.) Nemzet-
nevelés. 8—9. Drozdy Gyula; A nyelvi magyarázatok 
módja. 9—10. Szalatsy Richard: Bemutató tanítás a 
nyelvi magyarázatok köréből. 10—11. Drozdy Gyula: 
Bemutató tanítás a nyelvi magyarázatok köréből. 
11—1. Drozdy—Frank: Pedagógiai beszélgetés. Fele-
letek a felvetett kérdésekre. 

Július 13. Pénteken: 7—8. Frank Antal dr.: Korunk 
néhány lélektani és pedagógiai iránya. Cserkészapród-
munka. A tanító módszere tanítványai tükrében. 8—9. 
Drozdy Gyula: A földrajz és történelem tanításának 
módja. 9—10. Szalatsy Richárd: Bemutató tanítás a 
földrajz köréből. 11—12. Drozdy—Frank: Pedagógiai 
beszélgetés. Feleletek a felvetett kérdésekre. 

Július 14. Szombaton: 7—8. Frank Antal dr.: Ön-
ismeret. Önnevelés. A tanító művelődési lehetősége. 
A tanító mint tanítványai mintaképe. 8—9. Drozdy 
Gyula: A természeti és gazdasági ismeretek nyújtásá-
nak módja . 9—10. Szalatsy Richárd: Bemutató tanítás 
a természetrajzból. 10—11. Drozdy Gyula: Bemutató 
tanítás a természetrajzból. 11-—1. Drozdy—Frank: 
Beszélgetés. Feleletek a felvetett kérdésekre. 

Sajtó alatt a helyesírás és nyelvi magyaráza-
tok vezérkönyvének harmadik kötete. A Nép-
iskolai Egységes Vezérkönyvek sorozatában 
most jelenik meg Drozdy Gyulának Helyesírás 
és nyelvi magyarázatok a IV. osztályban című 
kötete, mely a részletes tanmenetet s az egész-
évi anyagot minta taní tásban feldolgozva a d j a 
a tanítóság kezébe. A könyvet a Kir . Magyar 
Egyetemi Nyomda ad ja ki, s ugyanot t rendel-
hető meg. Ára: 5 pengő 40 fillér. 

Megalakult a Szegedi Tanitók „Ivlebelsberg" 
Szemináriuma. A szegedi tanítóképzőben vég-
zett f iatal állásnélküli tanítók szükségét érez-
ték egy olyan egyesületnek, amelyben munkára 
szomjazó lelkük kielégülésre talál. Ezt a szük-
séget elégítették ki akkor, mikor megalakítot-
ták szemináriumukat . A szeminárium elnöké-
nek Vadász Zoltán gyak. iskolai igazgató-taní-
tót választották, ki átérezvén a f iatal tanítók 
helyzetét s a szeminárium fontosságát és nagy 
jelentőségét, örömmel vállalta az elnöki tisztet. 
A szeminárium főcél ja a pedagógiai tovább-
képzés, de amellett a szeminárium bekapcsoló-
dik az iskolánkívüli népművelés, a tanyai hit-
oktatás, leventeoktatás munkájába, valamint 
minden olyan munkába, amely összeegyeztet-
hető a tanítói hivatással . 

A szeminárium díszelnökének megválasztotta 
dr. Becker Vendel pp. kamarás c. főigazgatót 
és Kiss Károly kormánytanácsos tanfelügyelőt. 
A díszelnökök vezetésével a szeminárium tiszti-
kara felkereste Klebelsberg Kuno gróf Szege-

den tartózkodó özvegyét, aki előtt ismertették 
a szeminárium célját és azon kérésüket, hogy 
a szemináriumot a nagy kultuszminiszterről 
nevezhessék el. 

A kegyelmes asszony örömmel fogadta a kül-
döttséget, kijelentvén, hogy a szegedi tanítók 
oly közel állottak megboldogult férjéhez, hogy 
szívesen ad ja beleegyezését. Viszont a szegedi 
tanítók semmivel sem tud ják jobban megbe-
csülni elhányt fé r jének emlékét, mint azzal, 
hogy a szeminárium a „Klebelsberg" nevet vi-
seli. 

A Szegedi Tanítók „Klebelsberg" Szeminá-
r iuma tagjai , akik főleg állásnélküli tanítók, a 
mai mostoha viszonyok között sem engedik 
meg, hogy úr rá legyen felettük a kétségbeesés, 
erős tanítói lelkülettel és egyesült erővel dol-
goznak minden magya r s a maguk szebb és 
boldogabb jövőjéért . 
Űj leányinternátus. Középiskolás leányinterná-
tus nyílik szeptemberben a Magyar Reformá-
tus Diákok Soli Deo Gloria Szövetsége vezeté-
sében mindenfa j ta középiskola tanulói részére. 
(Tanítónőképző, gimnázium, polgári, szaktan-
tól yamok stb.) Egész- és félbentlakás, nyelvek, 
zene, állandó tanulmányi felügyelet. Kérvények 
a Soli Deo Gloria Szövetség Intézőbizottságá-
hoz, lelkészi a jánlással együtt, jú l ius 20-ig ad-
hatók be. Érdeklődni lehet a Szövetség Köz-
pont jában, IX, Üllői-út 25, I. em. 9. sz. alatt . 
Tel.: 86—2—98. 
Az Irodalmi Társaságok Szövetségének megalakulása. 
A fővárosi és a vidéki irodalmi társaságok közül 
tizennégy irodalmi társaság képviselete f. hó 10-én a 
Rottenbiller-utcai polgári íiúiskola dísztermében ala-
kuló gyűlést tartott, melyen kimondták, hogy meg-
alakítják az Irodalmi Társaságok Szövetségét. Az iro-
dalmi társaságoknak szövetségben való tömörüléséről 
Simon Lajos, az Országos Gárdonyi Társaság elnöke 
tartott előadást, melyet a nagyszámban megjelent 
közönség nagy érdeklődéssel és figyelemmel hallgatott. 
Az előadáshoz a különböző irodalmi társaságok nevé-
ben Gy. Czikle Valéria, Kornai István, Hamvas Jó-
zsef, Jeszenszkyné T. Irén, Bárdosi Németh János, 
Gorzó Nándor, I'aloczi Edgar, dr. Hennijei Vilmos, 
Sass Béla, Köveskúti Jenő, Fodor István, Ilomor 
Imre és Jankovicli Ferenc szóltak hozzá. Kimondotta 
az alakuló ülés, hogy az irodalmi társaságoknak szö-
vetségbe való tömörülését időszerűnek és helyesnek 
tartja. Az irodalmi társaságok ezután is függetlenül 
élik alapszabályszerű életüket, azonban egymással kö-
zös kapcsolatot teremtenek. Az írói érdekképviselet 
biztosítására kidolgozzák az írói kamara felállítására 
vonatkozó tervezetet, mely tagjait erkölcsi és anyagi 
védelemben részesíti. Az Irodalmi Társaságok Szövet-
sége kiépíti összeköttetését a társadalom minden 
rétegével. Vidéken és a fővárosban irodalmi táborozó 
napokat rendez. Megépíti vagy megszerzi a Nemzeti 
Kultúrházat, melynek hivatása lesz, bogy a vidék iro-
dalmi erejét bekapcsolja a főváros irodalmi és mű-
vészeti vérkeringésébe. Megszervezi a társadalomban 
a könyvolvasók táborát, melyre nézve tervezetet dol-
goz ki. Az irodalmi társaságok kapcsolatának meg-
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erősítésére lapot ad ki, mely egyelőre csak arra szo-
rílkozik, hogy az irodalmi társaságok egymás mun-
kásságáról tájékozódjanak. Módot keres a Szövetség 
arra, hogy a magyar írók művei megjelenhessenek, 
evégből kiadó vállalatot létesít. 

Célul tűzte ki a Szövetség, hogy az írótársak számára 
jóléti intézményt teremt kultúrgazdasági alapon. Az 
alapszabályok kidolgozására intézőbizottságot válasz-
tott Simon Lajosnak, az Országos Gárdonyi Társaság 
elnökének vezetése alatt. 

A Gödöllői M. Kir. Baromfitenyésztő-szakiskola július 
hó 12-től kezdődően tíznapos baromfitenyésztési szak-
tanfolyamot tart férfiak és nők részére. Részvételi dí j 
teljes ellátással 30 pengő. Jelentkezni lehet a szak-
iskola igazgatóságánál. 

A Nemes-féle Családi Iskola évvégi kiállítása június 
15-től július 15-ig megtekinthető. A gyermekmunkák 
szemléltető képet adnak az iskola egész nevelési s 
tanítási rendszeréről. Minden az új iskolák iránt ér-
deklődő pedogógusnak, szülőnek melegen figyelmébe 
ajánl juk a szép s igen tanulságos kiállítást. Belépődíj 
nincs. (I., Tigris-u. 41 vagy Mészáros-u. 56/a., 8-as 
autóbusz. Tel.: 509—38.) 

Vakok nyilvános gyorsíróversenyen. Gabelsberger első 
könyvének megjelenése óta 100 év telt el. Ebben a 
jubiláris évben, 1934-ben megalakult az egységes né-
met gyorsíró szövetség. A jubiláris ünnepségek között 
február 11-én nagyszabású gyorsíróversenyt rendeztek. 
Az 1200 versenyző között 12 világtalan gyorsíró is 
résztvett a versenyen. Hogy a gyorsírógépek zaja ne 
zavarja a látó versenyzőket, külön szobában írták a 
diktátumot. A feltételek azonban teljesen azonosak 
voltak a látókra és vakokra egyaránt. A diktátumok 
húsz szótagonként emelkedtek és minden résztvevő-
nek két egymásmelleti szótagszámú diktátumot kellett 
leírniok s azután maga választhatta ki, melyiket í r ja 
át rendes irodai írógépen a felveti két Stenogramm 
közül. A vakok közül egy a 120-as, öt a 140 és hat a 
160 szótagos diktátumot írta át. Bár az átíráshoz a 
vakok nem a megszokott saját írógépeiket használ-
ták, mégis általában jól sikerültek az átírások. 
A tizenkét világtalan résztvevő közül tizen nyertek első 
díjat és egy második dí j is világtalan gyorsírónak 
jutott. Ilyen nyilvános versenyek kiválóan alkalmasak 
arra, hogy a nagyközönség megismerje a vak gyors-
írók gyakorlati képességeit s itt nyílik alkalom arra, 
hogy a versenyben helyüket megállott vak gyorsírók 
megnyerjék a munkaadók bizalmát és megélhetésü-
ket biztosító álláshoz juthassanak. (Esp. Ligilo, 1934 
május.) 

Egy érdemes tanító ünneplése. Mattyasovszkij Lajos 
valkói községi iskolai igazgató-kántortanító most töl-
tötte be tanítói működésének 30-ik és valkói tanító-
ságának 25-ik évét. Ebből az alkalomból a községi 
iskolaszék díszközgyűlést tartott, amelyen az iskola-
szék tagjain, a községi elöljáróságon és képviselő-
testületen kívül a lakosság is nagy számban vett részt. 
Tóth József plébános elnök méltatta az ünnepelt ér-
demeit, a tantestület nevében pedig Sümegi István 
tanító üdvözölte az ünnepeltet. A gödöllői-aszódi ta-
nítói járáskör nevében annak elnöke, Sidó Lajos gö-
döllői igazgató-tanító fejezte ki a kartársak nagyra-

becsülését és jókívánságait. Az ískolásgyermekek kis 
alkalmi színdarabbal és szavalatokkal juttatták kifeje-
zésre szeretetüket és hálájukat a jó tanító iránt. 

Eszperantó nyári egyetem. A francia eszperantisták 
augusztus 10—szeptember 3 között kezdők és haladók 
részére nyári egyetemet rendeznek Lesconilban, nor-
mandiai fürdőhelyen. Díja 20 franc. Napi penzió 
24 franc, augusztus 25-e után 22 franc. Bérelhető lakás 
magánosoknál. Tervbe van véve sátorban táborozás is, 
napi 10 franc költséggel. A tanfolyammal kapcsolat-
ban kiállítást rendeznek eszperantó nemzetközi leve-
lezés, új iskolai törekvések anyagából, kirándulásokat, 
ünnepélyeket szerveznek. Jelentkezések Honoré Bour-
guignon instituteurnél, Franciaország, Saint-Maxim in 
(Var) eszperantó, francia, német, angol vagy olasz 
nyelven. Közelebbiekkel Bourguignon szolgál. 

Találkozó. Azok, akik az 1909. évben végezték a bajai 
áll. tanítóképzőt, folyó évi július hó 8-án találkoznak 
a bajai tanítóképzőben. Akik még nem jelentkeztek a 
találkozóra, azonnal jelentsék be részvételüket Balogh 
Károly áll. népisk. igazgatónak Baja. 

Halálozás. Beregvégardói Beregszászy István, Zemp-
lén vármegyének évtizedeken át volt kir. tanfelügye-
lője június hó 11-én meghalt. A megboldogultat június 
hó 13-án Sátoraljaújhelyen helyezték örök nyugalomra. 

H I V A T A L O S R É S Z 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
76.400/1934. szám alatt kelt rendelete a nép-
könyvtárak céljaira alkalmas könyvek jegy-

zékébe újabb könyvek felvétele tárgyában. 

Valamennyi Iskolánkívüli Népművelési 
Bizottságnak. 

A népkönyvtárak cé l ja i ra alkalmas köny-
vek első és második jegyzéke kapcsán, amelyek 
külön füzet a lak jában küldettek meg az Isko-
lánkívüli Népművelési Bizottságnak, közzé-
teszem azoknak a könyveknek jegyzékét, ame-
lyek ú j abban vétettek fel az alkalmas köny-
vek közé. 

Az *) jellel megjelölt művek csak a nagy-
típusú könyvtá rakba valók. 

A **) jellel megjelölt művek csak a nagy- és 
közép-típusú könyvtárakba valók. 

A többi (csillaggal meg nem jelölt) m ű vala-
mennyi t ípusba alkalmas. 

I. Ismeretterjesztő művek. 

**Alföldi András: Magyarország népei és a római 
birodalom. (Magyar Szemle Kincsestára.) 

Gróf Apponyi Albert: Élmények és emlékek. 
**Ifj. Arató István: Vádak és tények. Tanulmány 

Magyarország háborús felelősségéről. 
*Asztalos Miklós—Pethő Sándor: A magyar nemzet 

története. 
*Baktay Ervin: A világ tetején. Körösi Csorna Sán-

dor nyomdokain Nyugati Tibetbe. 
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Balogh Ernő: A föld köpönyege. 
**Bartoniek Emma: A középkor. (Magyar Szemle 

Kincsestára.) 
Batiz Dénes: Egészséges élet. 
Báldy Bálint: A baromfitenyésztés gyakorlati út-

mutatásai. (Galamb- és házinyúltenyésztés.) 
Bárczy István: Magyar nólakincs. Magyar népdalok, 

népies műdalok és énekek gyűjteménye. 
Bárdos Lajos: Népdalkórusok. 

**Bodh József: A cipészipar kézikönyve. 
*Bodrogközi Zoltán: A magyar agrármozgalmak tör-

ténete. 
Botha József: A korszerű családiházépítésről. 

**Czakó Elemér: A magyarság néprajza. 
Czakó István: A trianoni békekötés felelőssége. 
Czettler Jenő: Agrárpolitika. (Magyar Szemle Kin-

csestára.) 
Csergő Károly: Az Alföld problémái. 
Csiki László: Zöldtakarmányok konzerválása. 

**Csuray Károly: A Kárpátok arénájában. 
**Csurgay Ernőné: A helyes táplálkozás. Elméleti és 

gyakorlati főzőkönyv. 
Dezső Lipót: Az én szülőföldem. 
Dezső Lipót: Magyar hazám. 
Domokos Pál Péter : A moldvai magyarság. 

**Dubovitz Hugó: Vegyészeti kisipari cikkek gyártása. 
**Eckhart Ferenc: Magyarország története. 

Ehrlich Antal: Három- és négyszólamú dalok isko-
lai ünnepélyekre és egyéb alkalmakra. Női és 
gyermekkarok. 

Ehrlich Antal: Kétszólamú dalok népiskolai ünne-
pélyekre és egyéb alkalmakra. 

Ekamp Nándor—Albrecht István—Jovicza I. Sán-
dor: Magyar Igazság. 

L'Eplaltenier Imre: A gyümölcsös helyes ültetésé-
séről és kezeléséről. 

L'Eplattenier Imre: A cserepes virágok kezelése. 
Erdély László: Gyümölcsfák, kerti vetemények és 

virágok műtrágyázása. 
*Erdélyi Gyula: A magyarok hadművészete. 

Fekete József: A magyar népmüvelés körvonalai. 
(Második, rövidített kiadás.) 

Ferencz Kornélia—Palotay Gertrúd: Hímzőmester-
ség. A magyarországi népi hímzések öltéstechni-
kája. 

Genthon István: Budapest múl t ja és művészete. 
(Magyar Szemle Kincsestára.) 

székelyhídi Hammer Dezső: A fertőző betegségek 
elleni védekezés és a fertőtlenítés. 

székelyhídi Hammer Dezső: A fertőtlenítés módjai . 
Hank Olivér—Fráter Jenő: Gabonafélék betegségei. 
Hankó Béla: Vízen és vízparton. 
Heimler Károly: Soproni képeskönyv. 

**Hillebrand Jenő: Az őskőkor története. (Magyar 
Szemle Kincsestára.) 

Irsy László: Az én házam az én váram. Hogy épít-
sem, hasznosítsam házam, kertem, otthonom. 
I—III. 

*Judik József: A pénz. (Magyar Szemle Kincsestára.) 
*Julier Ferenc: A hadvezetés művészete. (Magyar 

Szemle Kincsestára.) 
**Julier Ferenc: 1914—1918. A világháború magyar 

szemmel. 
*Kaán Károly: Természetvédelem és a természeti 

emlékek. 
Kaptay Ferenc: A házinyúl tenyésztése. 

**Kiszely Árpád: Faipari technológia. 
*Gróf Klebeisberg Kuno: Világválságban. 

**Kniezsa István: A szlávok. (Magyar Szemle Kincses-
tára.) 

Kontz Endre—Dárday József: Rám hallgass és nem 
leszel közlekedési baleset áldozata. 

Kukuljevics József: A falusi gazdasági udvar egész-
ségtana. (Magyar Népművelés Könyvei.) 

*Lassovszky Károly: Világrendszerek: (Magyar 
Szemle Kincsestára.) 

Lukinieh Imre: Magyar történelem életrajzokban. 
(Magyar Népművelés Könyvei.) 

*Luttor Ferenc. Róma. A város a történelem tükré-
ben. (Magyar Szemle Kincsestára.) 

Madarassy László: Barna János, a feszületfaragó. 
**Magyarország. (Lloyd útikönyvek.) 

Mátéka Béla: Filléres budapesti kalauz. 
Meissner Károly: Állatvásárlásokkal kapcsolatos tá. 

jékoztató. 
Migray József: A marxizmus csődje. 

**Mihalik Gyula: Textilanyagisme és technológia. 
*Miklós Elemér: Az utazás művészete. 

**Mitrovics Gyula: A neveléstudomány alapvonalai. 
*Mosonyi János: Idegrendszerünk. (Magyar Szemle 

Kincsestára.) 
Műkedvelők Színműtára. (A Népművelési Titkárok 

Nemzeti Szövetsége kiadása.) 
Nagy Béla: Gépek csodavilága: 
Nemesné Miiller Márta: A gyermekszoba minden-

napi kérdései. 
Nógrády László—B. Czeke Vilma: A gyermekszere-

tet iskolája. (Magyar Népművelés Könyvei.) 
Olay Ferenc: Magyarország a külföldi tankönyvek-

ben. 
Olay Ferenc: A magyar művelődés kálváriája az 

elszakított területeken. 1918—1928. 
Perlaky Lajos: Életbátorságra vezető kalauz. 
Piukovich József: A legelőkérdés és annak fontos-

sága. 
**Rapaics Raymund: A növény felfedezése. (Magyar 

Szemle Kincsestára.) 
Sági Ernő Miklós: A falusi vendéglátás mestersége. 

(Balatoni Könyvtár.) 
Sárffy Andor: Magánjogi alapismeretek. (Magyar 

Népművelés Könyvei.) 
**Schenk Jakab: A madarak. (Magyar Szemle Kincses-

tára.) 
Schmidt Ferenc: A balatoni szölögyógyinód. (Bala-

toni Könyvtár.) 
Schöner Ferenc: Enyém az élet. 
Schlachta Margit: Elkapott sugarak. 
Steiner Lajos : Az időjárás. (Magyar Szemle Kincses-

tára.) 
Sugár Béla: Iskolai kertek. 

**Surányi Lajos: A magyar munkás útja. 
**Surányi Lajos: Cseh bábok, vagy szabad népek le-

gyenek-e a Dunavölgy lakói? 
Szász Ferenc: Mindennapi kenyerünk. 

**Szász Zsombor: Románia. (Magyar Szemle Kincses-
tára.) 

Szegedv-Maszák Aladárné—Stumpf Károlyné: Magyar 
úriasszony háztartása. 

Szegedy-Maszák Aladárné—Stumpf Károlyné: Magyar 
úriasszony otthona. 

Báró Szentkeresztyné Nyegre Rózsi: S. O. S. Út-
mutató a szociális, karitatív és közhasznú intézmé-
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nyekhez és eljárásokhoz. II. javított és bővített 
kiadás. 

**Szentnémedy Ferenc: A repülés. (Magyar Szemle 
Kincsestára.) 

*Gróf Széchenyi Zsigmond: Csui. 
*Szilády Zoltán: Bulgária. 

Szondy György: Allatok, virágok. 
Szügyi Elemér: Emlék Budavárából. 
Tomcsányi János: Lengyelország. 
Többen: Természettudományi ismeretek. I—III. 

(Magyar Népművelés Könyvei.) 
Undi Mária: Magyar kincsesláda. 111. füzet. Kalota-

szegi írásos hímzés. 
Várady Géza Viktor: A magyar katona útmutatója. 
Vécs Ottó: Vérző határok. 
Vicsay Lajos: Először igazságot, azután békét. 
Weis István: A magyar falu. (Magyar Szemle Kin-

csestára.) 
**Weis István: Hova? A magyar jövő útja. 
**Zsigmond Ferenc: Herczeg Ferenc. 

Zsoldos Attila: 3000 kilométer. 

II. Szépirodalmi művek. 

Asztalos Gyula: A magyar életfa őshajtásai. 
Balázs Benedicta: Pannónia virágoskertje (katoliku-

sok szániára). 
**Balla Irma: A dal, melyet anyám dalolt. 

Baros Gyula: Boldog Margit legendája (Napkelet 
könyvtára.) 

Benedik Elek: Erdélyi regék és népmondák. 
**Bibó Lajos: A föld. (Napkelet könyvtára.) 
**Biró Vencel: Keserű serbet. 
**Bodrogh Pál: Kisfaludy Sándor. 

B. Czeke Vilma: A bánya apródjai. 
B. Czeke Vilma: Jézuska hegedűje. 
Cziráky Imre: Mosoly, könny. (Jugoszláviai Magyar 

Könyvtár.) 
Dixon: Az óceánrepiilö. 
Földes György: Kukkónia lelke. 
Gartner Károly: A sipotei golgotha. 
Gombos Albin: Hóharmat. 
Gyallay Domokos: Hadrakelt emberek. 
Haller Jenő: Rózsák és tövisek között a bitófáig. 
Jeszkó Ernő: Azok a 18 évesek. 

**Koszorú. Erdélyi, felvidéki, vajdasági írások. 
Kovásznay Erzsi: Gáborka. 

**ifj. Krug Lajos: Tüzek a végeken. 
Maróthy Jenő: Szeptembertől—márciusig. 

**Marek Antal: Zsákutca. 
Mikszáth Kálmán: Tavaszi rügyek. 
Móricz Pál: Magyar sirató. Öreg kúriáktól a nagy 

pusztákig. 
**01áh György: Görögtűz. (Napkelet könyvtára.) 

Somogyváry Gyula: Virágzik a mandula. 
Szalay László: Szuhay. 
Szentgyörgyi Sándor: Vihar Buda felett. 
Szenteleky Kornél: Akácok alatt. Délszlávországi 

magyar írók novellái. (Jugoszláviai Magyar 
Könyvtár.) 

*Szentmihályiné Szabó Mária: Éva. 
**Szirmai Károly: Ködben. (Jugoszláviai Magyar 

Könyvtár.) 
Szitnyai Zoltán: Szeptemberi majális. 
Szondy György: Testvérke naplója. 
Tamás István: Szabadkai diákok. 
Tamási Áron: Ábel a rengetegben. 

Velősy Elek: Miska. 
Voinovich Géza: Magyar mondák világa. Király-

mondák és legendák. 
R. Vozáry Aladár: Elszállt a turul. 
Zlinszky Aladár-—Vajthó László: Magyar költők. 

I—II. (Magyar Népművelés Könyvei.) 

III. Folyóiratok. 
A Magyar Gyümölcs. A Gyümölcstermelők Országos 

Egyesülete hivatalos lapja. Szerkeszti: Jeszenszky 
Árpád. 

Magyar Kórus. Egyházzenei hangjegyes folyóirat. 
Szerkesztik: Bárdos Lajos és Kertész Gyula. (Ka-
tolikusok számára.) 

Muskátli. Magyar kézimunkaújság. M. kir. állami 
nőipariskola kiadása. 

Pestvármegyei Népművelés. Közművelődési folyó-
irat. Szerkeszti: Bocsánczi Lukács. 

Budapest, 1934. évi június lió 2-án. 
Dr. Hóman Bálint s. k. 

IRODALMI PÁLYÁZATI HIRDETÉS. 
A tanítóság pedagógiai kérdésekben való el-

mélyülésének előmozdítása céljából pályázatot 
hirdetek a következő tétel kidolgozására: 

Munkaterv iskolám színvonalának és közsé-
gem kultúrájának fejlesztésére. 

A jeligés levéllel ellátott pályaműveket — 
amelyeknek terjedelme legfeljebb 16 (tizenhat) 
gépírásos oldal lehet — folyó évi október hó 
15-ig a Néptanítók Lap ja szerkesztőségéhez kell 
benyúj tani . 

Az a pályamű, amelyet a bírálóbizottság leg-
jobbnak ítél, 100 (Egyszáz), az u tána követ-
kező négy pedig 50—50 P ju ta lomban részesül. 

Minthogy a legjobbnak ítélt pályaművek a 
Néptanítók Lap jában is közzététetnek, azokért 
a lap szerkesztősége a szokásos írói tisztelet-
d í ja t is kiutal ja . 

Budapest , 1934. évi június hó 13-án. 
A miniszter helyett : 

Dr. Petri Pál s. k., ál lamtitkár. 
Pályázat a jövedéki bírságalap fölös összegeiből java-
dalmazott ösztöndíjak és ipartandíjak adományozása 

iránt. 

I . 

Ösztöndíjak, melyek évi összege 60, 100, 150 és 200 
pengő, az 1934/1935. tanév elejétől kezdve olyan igény-
jogosult tanulók részére, akik Magyarország területén 
bármely nyilvános elemi, polgári, főreáliskolát, fő-
gimnáziumot, reálgimnáziumot, tanítóképezdét, jog-
akadémiát, egyetemet vagy műegyetemet, továbbá ipari 
szakiskolát, felsőipari iskolát, kereskedelmi iskolát 
vagy gazdasági tanintézetet, illetőleg felsőbb leány-
iskolát, tanítónőképezdét vagy pedig női ipariskolát, 
mint rendes hallgatók látogatják és szorgalmukat, jó 
magaviseletüket, jeles vagy kitűnő előmenetelüket 
iskolai bizonyítvánnyal igazolják. 

II. 
Ipartandíjak, melyek évi összege 100 pengő, az 

1934/1935. tanév elejétől kezdve olyan igényjogosult 
tanulóknak, akik Magyarország területén valamely 
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mesterségben, kézművészetben vagy kereskedésben 
óhaj t ják magukat kiképezni és akik feddhetlen maga-
viseletükről, úgy mint eddigi előmenetelükről és szor-
galmukról bizonyítványt csatolnak. 

A felsorolt kedvezmények adományozásánál a már 
említett feltételeken kívül úgy a szülőkre, mint azok 
gyermekeire nézve az 1875. évi február hó 17-én 
9590. szám alatt kibocsátott és a „Pénzügyi Közlöny" 
1875. évfolyamának 15. számában közzétett körrende-
letben foglalt határozmányok és feltételek is mérvadók. 

Az említett feltételek igazolásán kívül hitelesen ki-
mutatandó a családtagok és a még el nem látott, va-
lamint az összes gyermekek száma, továbbá az: vájjon 
a pályázó egy vagy több gyermekének neveltetése 
részben vagy egészben nem történik-e már az állam 
vagy valamely közalapítvány segélyével, illetőleg váj-
jon nem részesiil-e már és igenlő esetben hány és 
milyen alapítványi hely vagy hány és milyen összegű 
ösztöndíj- vagy ipartandíjban? 

A meghatározott feltételek értelmében felszerelt 
folyamodványokat a szülők és pedig, ha a növendék 
atyja tényleges szolgálatban áll. az előírt hivatalos 
úton az illető pénzügyigazgatóságnál (pénzügyigazga-
tósági kirendeltségnél, központi vámigazgatóságnál), 
esetleg, ha alkalmazásuknál fogva erre jogosultak, a 
pénzügyminisztériumnál, nyugalmazott igényjogosultak 
vagy azok özvegyei, illetőleg szülők nem létében a 
gyámok, annál a pénzügyigazgatóságnál (pénzügy-
igazgatósági kirendeltségnél, központi vámigazgatóság-
nál), amelynek kerületében az igényjogosult legutol-
jára alkalmazva volt, legkésőbb folyó évi augusztus 
elsejéig (1.) nyújtsák be. 

Az elkésetten és nem az előírt úton benyújtott vagy 
a kívánt módon fel nem szerelt pályázati folyamodvá-
nyokat nem veszik figyelembe. 

Az ösztöndíjak élvezetében álló mindkét nembeli 
növendékek részére a magasabb tanfolyamba történt 
felvétel folytán járó magasabb ösztöndíj folyósítása 
nem kérelmezendő, mert eziránt az 1898. évi 19.105. 
számú körrendelet értelmében hivatalból történik in-
tézkedés. 

A leánygyermekeknél azonban — az évi ösztöndíjak 
adományozásánál határozottan jelzett időtartam le-
jártával — az ösztöndíjak folytatólagos engedélyezését 
okvetlenül kérelmezni és az eziránti kérvényeket szin-
tén a fentemlített módon és határidőig be kell nyújtani. 

Budapest, 1934. évi június. 
A m. kir. pénzügyminisztérium. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
1934. évi 1135 ein. sz. rendelete az osztrák hábo-
rús emlékérem elfogadása s viselése tárgyában. 
Valamennyi alárendelt hatóságnak, hivatalnak, 

intézetnek és intézménynek. 
Tudomásulvétel és az érdekeltekkel leendő 

közlés végett értesítem Címet, hogy Magyar-
ország Főméltóságú Kormányzója legmagasabb 
elhatározásával megengedni méltóztatott, hogy 
a magyar állampolgárok a nekik szabály-
szerűen adományozott osztrák háborús emlék-
érmet elfogadhassák és viselhessék, a m. kir. 
honvédség tagjai egyenruhán is. 

Budapest, 1934 jún ius hó 21-én. 

Pályázat hirdetmény. 
(Közzététetik a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter 41.314/1934. sz. rendelete alapján.) 

A m. kir. Földmívelésügyi Miniszter Ürra l 
egyetértőleg elhatároztam, hogy a jászberényi 
m. kir. mezőgazdasági szakiskolánál folyó évi 
augusztus hó 3-tól, a putnoki m. kir. ál lami 
gazdasági felső leánynevelőintézetnél pedig 
folyó évi augusztus hó 2-től négy-négyhetes 
gazdasági tanfolyamok rendeztessenek elemi 
népiskolai taní tók és tanítónők részére. 

Ezekre a tanfolyamokra kizárólag azok az 
elemi népiskolai tanító- és tanítónők vétetnek 
fel, akik valamely gazdasági i rányú tovább-
képző népiskolában a gazdasági tárgyak taní-
tásá t a 66.569/1902. sz. rendelettel kiadott szer-
vezet 30. §-a értelmében kiállított tanfelügyelői 
jogosítvány a l ap ján jelenleg is el lát ják. Ennél-
fogva a felvételi kérelemhez csatolandó a 
gondnokság vagy az iskolaszék elnöke által ki-
ál l í tot t i lyirányú bizonyítvány. 

A tanfo lyamra felvett hallgatók teljes el-
látásban részesülnek és részükre megtérí t tet ik 
az oda- és visszautazással kapcsolatban fel-
merül t vasúti utazási költség is. A teljes el-
lá tás igénybevétele minden tanfolyamhal lga-
tó ra nézve kötelező. Ez alól a kötelezettség alól 
felmentés senki részére sem engedélyezhető. 

Az említett tanfolyamokra felvételért folya-
modók kérvényeiket hozzám címezve, a felettes 
kir . tanfelügyelőhöz legkésőbb folyó évi július 
hó 10-ig nyúj t sák be, mert a később beérkező 
kérvények nem fognak figyelembe vétetni. 

Budapest , 1934. évi június hó 19-én. 
M. kir vallás- és közoktatásügyi Miniszter. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Az ötvenéves iparostanonciskola. — özv. milotai Gáthy 
Barnabásné: Egység és kapcsolat a népiskolai munkában. — 
Rusztek Károly: A lélek életigényeinek forrása. — Sebes-
tyén Kálmán: Az emlékezet szerepe a történelem tanításá-
ban. — Móra László: Szeressük egymás iskoláját. — Isko-
lánkivüli népművelés. Oszoly Jolán: A falusi tanítónők 
munkája a népművelés terén. — Gyakorlati pedagógia. Va-
dász Emilia: A mezőgazdasági vagyon védelme. — Hazai 
és külföldi tanügyi lapokból. A szociológiai tudatlanság ára. 
A szavaló-karról. — Tudomány, irodalom, művészet. — 
Külföldi irodalom. — Külföldi szemle. — Egyesületi élet. 
— Hírek. — Hivatalos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DBOZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LÖRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda Bpest, Múzeum-körút 6. 
A kiadásért felelős: CZAKÖ ELEMÉR. 
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P A L Y A Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve '21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétküldhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

VASAS II. tanítói állására a 1"2. számban hirdetett pá-
lyázat szövegében a második mondatot helyesbítjük: Fi-
zetés: Kertilletmény, lakbér, 10%, államsegély. Kiadó-
hivatal. 

KÖRNYE (Komárom m.) római katholikus egyházköz-
sége a lemondás következtében megüresedett 5. számú 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetése: 30%-os helyi 
javadalom, egyszobás bútorozott lakás, a többi állam-
segély. Kötelessége díjlevél szerint és a katolikus akcióban 
való intenzív részvétel; szükség esetén kántorhelyettesí-
tés. Kezdő tanítók segédtanítói minőségben és illetmények-
kel alkalmaztatnak. Az iskola öttanerős, c) típusú, a né-
met nyelv bírása és a kommün alatti magatartás igazo-
landó. Csak férfitanítók pályázhatnak, akik a VKM 
69.030/1934. VI. u. o. számú rendeletnek megfelelnek. Pá-
lyázati határidő: július 25. Válaszbélyeges kérvények az 
egyházközségi elnökhöz küldendők. (234) 

TISZABÜD görög katholikus egyházközsége nyugdíja-
zás folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalma: természetbeni lakás, két szoba, konyha, 
mellékhelyiségekkel, 133 D-öl kert, 1440 D-öl szántó-
föld a belterületen (kert), 19 kat. hold 723 D-öl szántó-
föld, párbér: 20 köböl búza, 20 köböl rozs, stóla és tör-
vényes államsegély 50 értékegység levonásával. Köteles-
sége: a reábízott osztályok oktatása, mindennap istentisz-
teletek s általában az összes kántori teendők végzése, 
gyermekek és felnőttek énekkarának, valamint vallásos 
egyesületek vezetése. Pályázati határidő július 21-ig be-
zárólag, választás július 22-én. Korteskedés kizáró ok. 
Állás szeptember 1-én elfoglalandó. Kellően felszerelt kér-
vények lelkészi hivatal címére küldendők. (231) 

HERÉI) római katholikus egyháztanácsa férfitanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Fizetése törvényes fizetéskiegé-
szítő államsegély és 10% helyi hozzájárulás, természet-
beni lakás. Kötelességei díjlevél szerint, kántoriakban se-
gédkezni és leventeoktatást végezni. Az állás 1933 novem-
bertől helyettessel betöltve. Korteskedés kizáró ok. Szemé-
lyes megjelenés nem szükséges. Pályázati határidő jelen 
hirdetés megjelenésétől számított 21 nap. Kérvények Gen-
zor József esperes-plébános Heréd, Nógrád-m. címre kül-
dendők. (230) 

PUSZTA UK KÉNY községi iskolaszéke a nyugdíjazás 
folytán szeptember 1-én megüresedő községi tanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Az állásra róm. kat. vallású, ok-
leveles férfitanerők pályázhatnak, azonban kezdő tanító 
csak segédtanítói minőségben nyer alkalmazást. A vonat-
kozó miniszteri rendeletnek megfelelően felszerelt kérvény-
hez csatolandó a pályázó tanító családi és egyéb életkörül-
ményeit tárgyazó részletes leírás. Javadalma törvényes. 
Kötelessége a mindennapi és ismétlő tankötelesek oktatása 
a miniszteri tanterv szerint és a róm. kat. vallástan ta-
nítása külön díjazás nélkül. Hiányosan felszerelt, vagy el-
késve érkezett kérvények nem vétetnek figyelembe. Okmá-
nyok visszaküldéséhez megfelelő postabélyeg és megcím-
zett boriték a kérvényhez csatolandó. Pályázati határidő 
a hirdetés megjelenésétől számított 3 hét. Kérvények az 
iskolaszék elnökségéhez Pusztaberény (Somogy m.) külden-
dők. Vasút, posta és távirda helybén. (228) 

Elegáns, könnyű, tiszta 
gyapjú tropical és freskó 

öltöny 
kabát, és nadrág 

világos szürke és drap 
színekben 

p e n g ő s 

akciósárban 
6 havi fizetés kedvez: 

menyével is. 

REFORM 
RUHÁZATI RT 
VI, Vilmos császár:út 5. 
Tel.: 13*0=96, 13=2=96. 

FELSŐSZENTMÁRTON római katholikus egyházköz-
sége megújítja f. év február 1-én megjelent tanítónői ál-
lásra szóló pályázatát. Pályázni lehet július 21-ig. (225) 

MöCSÉNY római katholikus egyházközsége pályázatot 
hirdet német „B" típusú, osztatlan iskolájú, kántortaní-
tói állásra. Jövedelme: 3 szobás lakás, 50 értékegység, 310 
ar. korona helyi járandóság, államsegély. Német nyelv-
tudás kötelező. Állás szeptember 1-én foglalandó el. Pá-
lyázati kérvények július 22-ig a cikói (Tolna m.) plébánia 
hivatalhoz küldendők. Kántori próba közbeeső vasárna-
pokon szent mise vagy litánia után. (229) 

TARCAL református egyháztanácsa tanítónői állásra 
pályázatot hirdet. Fizetés: 20% egyháztól, többi államse-
gély. Egyszobás-konyhás lakás természetben. Kötelesség: 
osztályvezetés, minden egyháztársadalmi munkában segéd-
kezés. Pályázati határidő: megjelenéstől számított 10 nap. 
Pályázatok a VKM 69.870/1933. VI. számú rendeletének 
megfelelőleg szerelendők fel. Cím: Református lelkészi hi-
vatal, Tarcal. Helyi jelölt van, megjelenés nem szükséges. 
(227) 

ENDRöD római katholikus egyházközségi képviselőtes-
tülete pályázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett 
XIII. sorszámú külterületi tanítói állásra. Javadalma: 
törvényes fizetés és lakáspénz, vagy természetbeni lakás 
az iskolaszék határozata szerint. Csak kántoriakban jár-
tas férfitanerők pályázhatnak. Előnyben részesülnek azok, 
akik gyakorlati kántori tudásukat az iskolaszéki elnök 
előtt bemutatják. A kérvényhez az illetékes plébános ál-
tal kiállított erkölcsi bizonyítvány is csatolandó. A vá-
laszbélyeggel ellátott, kérvények július hó 21-ig a plébánia 
hivatalhoz küldendők. Ha ezen állásra már helyben mű-
ködő tanerő választatnék meg, a beérkezett kérvények az 
így megüresedett külterületi állás betöltésénél vétetnek 
figyelembe. Helyi pályázók is vannak. (226) 
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NYÍRCSÁSZÁRI görög katholikus egyháza megürese-
dett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom: 
20 értekegység, államsegély. Pályázati határidő július 10. 
Helyi jelölt van, aki másfél éve helyettesít. (233) 

MIKÓFALVA római katholikus kántortanítói állására 
pályázat hirdettetik. Javadalma természetben, mely 54 
értékegységet tesz ki. Deputátum 225 pengő. Természet-
beni járandóság hiányosan folyik be, cca 250 pár. Válasz-
tás július 16. Választás előtt megjelenni tilos. Helyettes 
van. (222) 

TÁRNOKRÉTI ág. hitv. ev. egyházközsége elhalálozás 
folytán megüresedett kántortanítói állás betöltésére pá-
lyázatot hirdet. A pályázati határidő 1934 július 15. 
A hiányosan és a jelzett határidőn túl érkező pályázati 
kérvények figyelembe nem jönnek. A pályázati kérvénye-
ket alulírott lelkészi hivatalhoz kell benyújtani. Ag. hitv. 
ev. lelkészi hivatal Tárnokréti, u. p.: Markotabödöge, 
Győr vm. (218) 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY református egyháza pályázatot 
hirdet a halálozás folytán megüresedett 23. számú városi 
férfitanítói állásra, mely állami fizetéskiegészítés szem-
pontjából 70%-os. Javadalom: törvényszerű illetmény és 
természetben lakás. Kötelesség: a reábízott osztály vagy 
osztályok vezetése, belmissziói munkában részvétel, taní-
tói énekkarban közreműködés, templomi bibliaolvasás. 
Presbitérium fenntartja magának a jogot, hogy megvá-
lasztott tanítót tetszése szerint tanyai állásra bármikor 
áthelyezheti. Megválasztott tanító lakbér helyett köteles 
elfogadni a két szoba, konyhából álló természetbeni la-
kást. Az oklevél, keresztlevél, szolgálati bizonyítvány, 
egészségi, erkölcsi és állampolgársági bizonyítványokkal 
felszerelt kérvények július 31-ig a ref. iskolaszék címére 
küldendők. (220) 

SIKLÓSBODONY római katholikus egyháztanácsa a 
nyugdíjazás folytán megürült kántortanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Javadalom: 46 értékegység, államsegély. 
Kántori oklevél szükséges. A szabályszerűen felszerelt kér-
vények róm. kat. plébánia hivatal Siklósbodony, u. p.: 
Baksa, Baranya m., címre küldendők. Költségmegtérítés 
nincs. A pályázati határidő s a választás időpontja: 1934 
július 22., d. u. 3 óra. A választás előtt énekpróba lesz. 
(212) 

TOMOR (Abaúj vármegye) református egyházközsége 
pályázatot hirdet osztatlan iskolájának kántortanítói ál-
lására. Fizetés: 28 értékegység helyi járulék és az állam-
segély. Helyi jelölt van. Pályázni óhajtók okmányaihoz 
kötelesek magyar honosságukról, családi állapotukról, 
nyelvismeretükről, egyéb képesítésükről, eddigi szolgála-
taikról, iskolánkívüli népművelési munkálatokban való 
részvételükről, súlyos családi, szociális és egyéb méltányos 
körülményeikről, rászorultságukról, kifogástalan erkölcsi 
és társadalmi magatartásukról helyhatósági bizonyítványt 
csatolni. A bemutatkozó szolgálatok költsége a pályázókat 
terheli. A válaszbélyeggel ellátott pályázati kérvények 
beadási határideje három hét. (213) 

KAPOSKERESZTUR (Somogy vm.) római katholikus 
egyházközség képviselőtestülete kántortanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Javadalma: 46 értékegység, a többi ál-
lamsegély. Kötelességei a díjlevél szerint. Pályázhatnak 
róm. kat. vallású, kántori oklevéllel bíró tanítók, akik 
valláserkölcsi és hazafias magatartásukat bizonyítvány-
nyal igazolják és katonai kötelezettségüknek eleget tet-
tek. A kérvények július hó 16-áig adandók be. A kortes-
kedés kizáró ok. A választás és kántorpróba július 17-én 
tartatik meg. Személyes megjelenés kötelező. Semmiféle 
költség nem téríttetik meg. A felszerelt kérvények a szent-
balázsi (Somogy vm.) plébánia hivatalhoz küldendők. 
A megválasztott állását szeptember hó 1-én tartozik el-
foglalni. (215) 

CSÖMÖR római katholikus iskolaszéke tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Fizetése: államsegély, helyijárulék, lak-
bér. Kötelessége: díjlevél szerint. A pályázatok július 
20-áig Iskolaszék Csömör címre küldendők. Helyettes 
van. (216) 

DOMBEGYHÁZ községi iskolaszéke pályázatot hirdet 
a következő tanítói állásokra: I. A belterületen egy tanító-
női állásra, melynek javadalmazása az iskolafenntartótól 
20%, államsegély és lakáspénz. Tanítja a reábízott osz-
tályokat és szükség esetén a róm. kath. hittant. Az állás 
jelenleg helyettessel van betöltve. II. Ugyancsak a belterü-
leten egy nyugdíjazás folytán megüresedett férfitanítói 
állásra, melynek javadalmazása: 20% iskolafenntartótól, 
államsegély és lakás természetben. Kötelessége: a reábízott 
osztályok vezetése és a róm. kath. kántor helyettesítése 
akadályoztatása esetén. Amennyiben ez az állás i t t a te-
lepen működő tanító behelyezésével töltetnék be, ugyanezen 
pályázat vonatkozik az így megüresedő 3 tanítós kisdomb-
egyháztelepi tanítói állásra, melynek javadalmazása 20% 
iskolafenntartótól, államsegély és lakás természetben. 
Kötelessége: a reábízott osztályok vezetése, a róm. kath. 
kántori teendők végzése, róm. kath. hitoktatás és levente-
oktatás. Az állások szeptember 1-én foglalandók el, határ-
idő: a hirdetmény megjelenésétől számított 15 nap. (242) 

BER EMEND római katholikus egyházközsége nyug-
díjazással megüresedett kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalma: díjlevél szerint. 95 értékegység. Német 
és horvát nyelv tudása is szükséges. Dalárdát megalakí-
tani és vezetni kötelessége. Adót a kántor fizeti. Szemé-
lyes megjelenés kötelező, de költség nem téríttetik meg. 
Pályázati határidő, mostani meghirdetéstől számított 
három hét. Választás július 26-án délelőtt 10 órakor. Az 
állás szeptember 1-én foglalandó el. Énekprőbák a válasz-
tást megelőző júliusi vasárnapokon a szent misék után. 
Ha a kántortanítói állás az iskolánál működő tanítóval 
töltetnék be, az egyházközség az így megüresedő állást is 
azonnal betölti azon pályázók közül, akik kérvényükben 
kijelentik, hogy az esetleg megüresedő osztálytanítói ál-
lásra is pályáznak. Kérvények a beremendi plébánia hiva-
tal címére küldendők. (241) 

FÖLDES református egyháza pályázatot hirdet nyug-
díjazással megüresedett orgonista kántortanítói állásra. 
Fizetése: lakás, törvényszerű készpénzfizetés, helyi hozzá-
járulás 48%. Kántori fizetése: stóla törvényes. Köteles-
sége: V—VI. fiúosztályok vezetése. Kántori kötelessége: 
amit Egyházi törvény előír. Próbaorgonázás helyszínen, 
mindenki saiát költségén július huszonötödikén délelőtt 
9 órakor. Állás szeptember elsején elfoglalandó. Kérvények 
válaszbélyeggel július 24-ig ref. lelkésznek küldendő, Föl-
des. (240) 

FELSÖPETÉNY evangélikus egyházközsége megürese-
dett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Helyi java-
dalom: lakás, 37 értékegység és államsegély. Pályázati 
határidő: megjelenéstől három hét. Helvi jelölt van. Lel-
készi hivatal. (239) 

FÜZESABONY római katholikus egyházközsége a 
megüresedett VIII. számú férfitanítói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalma: természetbeni lakás, kert, 50% helyi 
fizetés és államsegély. Pályázati határidő a lap megjele-
nésétől számított három hét. A válaszbélyeges kérvények 
iskolaszékhez küldendők. (238) 

NAGYKINIZS református iskolaszéke pályázatot hir-
det kántortanítói állásra. Helyi javadalma (33 értékegy-
ség) rendezés alatt. Kötelessége: iskolai tanítás és kán-
tori teendőkön kívül énekkar vezetése s lelkész utasítása 
szerint segédkezés minden belmissziói munkában. Állás 
szeptember 1 én elfoglalandó. Kellően felszerelt, válasz-
bélyeggd ellátott kérvények július 24-ig a lelkészi hivatal-
hoz küldendők. Választás július £9 én (£37) 
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MATOLCS ref. egyháza az elhalálozás folytán megüre-
sedett tanítónői állásra pályázatot hirdet. Fizetés: egy-
háztól készpénz és tűzifa, természetbeni lakás, államtól 
kiegészítés. Pályázati határidő e hirdetés megjelenésétől 
számított 21 nap. Állás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Helyi jelölt van. (243) 

OLASZLISZKA ref. kántortanítóságára pályázat nyilt. 
Fizetés: természetbeni lakással egyháztól 17 egység (pénz, 
szántó, legelőjog) e államsegély. Megjelenéstől három hét 
pályázati idő. Bemutatkozás önköltségen történhet. Kér-
vényben honosság, vallás, családi állapot, nyelvismeret 
feltüntetendő és iskolánkívüli népművelési oktatásban 
részt vett-e. Kérvény — válaszbélyeggel —• iskolaszéknek 
küldendő. (247) 

KISVARDA református egyháza pályázatot hirdet or-
gonista-kántortanítói állásra. Javadalom: 13 kat. hold 
1028 négyszögöl szántóföld, kertváltság, 20%-os helyi 
hozzájárulás, kántoriakért évi 160 pengő, háromszobás 
modern lakás, stóla, államsegély. Értékegység: 13. Kö-
telessége: presbitérium által kijelölt osztályokban taní-
tás, kántoriak ellátása, énekkar vezetése, egyháztársa-
dalmi munkában segédkezés. Reálgimnázium, polg. leány-
iskola, tanítónőképző helyben. Kellően felszerelt pályá-
zatok július 22-ig Református lelkészi hivatal, Kisvárda 
címre küldendők. Állás október 1-én elfoglalandó. (246) 

SOMOGYSZIL községi állandó gyermekmenedékháznál 
nyugdíjazás folytán üresedésbe jött menedékház vezető-
női állásra pályázatot hirdetünk és felhívjuk mindazon 
törvényes képesítéssel bíró pályázókat, akik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy a nagyméltóságú m. kir. vallás-
és közoktatásügyi miniszter úrhoz címzett és szabály-
szerűen felszerelt kérvényüket legkésőbb 1934. évi július 
hó 30-ig felügyelő bizottságunk címére küldjék meg. Ja-
vadalom: 1. Természetbeni lakás 40 D-öl konyhakerttel. 
2. Készpénzben: állami rendszerű kezelői kezdő fizetés, 
melyhez 30%-ot a község fizet, a többi állami segély. 
Somogyszil, 1934 évi június hó 12-én. Felügyelőbizottsági 
elnök. '(245) 

NYIRCSAHOLY római katholikus egyháza nyugdíja-
zás folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. A kántortanítói javadalom: természetbeni lakás 
gazdasági épületekkel s kerttel, 63 egységnyi helyi java-
dalom, a többi államsegély. Kötelessége: a kijelölt osz-
tályok tanítása, kántori teendők végzésé, iskolánkívüli 
népművelés, ifjúsági egyesületben való működés s ének-
kar vezetése. Tanítói, kántori oklevéllel s előírt mellék-
letekkel felszerelt kérvények a nyircsaholyi római katho-
likus plébániahivatalhoz küldendők (S'zatmár vm.) 1934. 
évi július hó 21-ig. Kántori próba s választás 1934 július 
24-én lesz. "Útiköltséget s költözködést az egyház nem 
fizet. Az állást 1934 szeptember 1-én kell elfoglalnia. 
Nvircsaholy, 1934 június 21. Bómai katholikus plébánia-
hivatal. 

H 1 1 R D E T É S E 1 
H i r d e t é s e k é r t a s z e r k e s z t ő s é g n e m vá l l a l f e l e l ő s s é g e t . 

AZ ÉNEKTANÍTÁSNÁL hasznos segédeszköznek bi-
zonyult Kovács Dezső Népiskolai Dalgyűjteménye. Tar-
talma 86 maradandó becsű népdal hannóniumkísérettel. 
Leszállított áron, 3 pengő 50 fillérért kapható — a pénz 
előzetes beküldése esetén — Fischer Lajos könyvkeres-
kedőnél, Sárospatakon. (52) 

ANYAROZSOT és kőrisbogarat szárított állapotban 
legmagasabb napi árban vesz Tisza-gyógyszertár, Debre-
cen, Magoss György-tér 9. (174) 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest II, Török-utca 8. (A budai Margit-híd-
főtől a második utca jobbra.) 

EGYETEMISTA vagy középiskolai tanulók teljes el-
látást kaphatnak havi 50 pengőért. Eesetleg csak lakást 
is. M. Vilmosné, Budapest, Kálvária-tér 18, II/3. (244) 

KESZTHELY, Ranolder-intézet. Ideális helyen, a Ba-
laton partján épült egyetlen leányinternátus. Felvesz 
elemi, polgári iskolai és varrótanfolyamra járó növendé-
keket. Állandó felügyelet. Bőséges, elégséges tápláló el-
látás. Havi tápdíj 45 pengő. Iskolai díjak a prospektus-
ban, amelyet szívesen megküld az intézet főnöknője. (163) 

KARTARSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII , Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak, Mendölnél. 

CSERÉLNE római katholikus filiális kántortanító 2 ér-
tékegységgel, nagyközségből, lehetőleg csak tanítóval. Mol-
nár Béla, Tornyospálca. (224) 

CSERÉLNE református tanítónővel, mert beteges édes-
anyjának levegőváltozásra van szüksége. Boross Mária, 
Mezőgyán. (232) 

CSERÉLNÉK nagyobb állami iskolához családi okok-
ból. Nagy lakás, vasúti csomópont, folyóvíz. Adminisztrá-
ciót vállaló állami tanítóval. Gyermektaníttatás, mellék-
jövedelem biztosítva. „Mielőbb jeligére." (221) 

CSERÉLNE állami tanítónő alföldi nagyközségből, 
Pesthez 100 kilométernyi körzetbe. Jelige: „Mielőbb." (235) 

CSERÉLNE két nagy város között lévő vasútállomás-
sal bíró tanyai iskolától közs. tanítónő. „Tisza—Duna 
közé." (236) 

Tisztelettel vagyok bátor értesíteni t. Címet, hogy a 
pénzügyminisztérium megfelelő fogorvos-szakorvosi igazo-
lás mellett minden állami tisztviselőnek, avagy állami 
nyugdíjasnak (altisztnek is) az OTBA (Országos Tiszt-
viselő Betegsegélyezési Alap) terhére abban az esetben, ha 
az állami alkalmazottnak egy-egy fogsorából legalább 
8—8 fog hiányzik, illetve ha 1—<1 fogsorában legalább 
8—8 fog pótoltatott (lemezes pótlással) 50 pengő fo-
gászati segélyt ad. Tehát két fogsor 8—8 fogas leme-
mezes pótlása esetében 2 X 50, azaz 100 (egyszáz) pen-
gőt utal ki. A fogászati segély a 24 éven aluli családtagra 
éa feleségre is vonatkozik. Fogászati segélyre jogosult 
minden állami alkalmazott, akinek fizetéséből az OTBA-ra 
levonnak. 

Nem alterálja a fogászati megtérítést, ha az illetőnek 
már elkészített régi (nemalkalmas) fogsora van. 

A minisztérium által kiutalandó összegért 8 fog pót-
lása esetén vállalom a fogak elkészítését a fentebb emlí-
tet t formán. Rendelésemet a szünidőn keresztül is délelőtt 
1,0—1 óráig, délután 3—8 óráig tartom. 

Kiváló tisztelettel dr. Király Aurél fogorvos, a fog- és 
szájbetegségek szakorvosa, Budapest, VIII., Baross-tér 6. 
III. 16.. Pesterzsébet, Emilia-u. 5. sz. 

PESTTŐL 60 km-nyire cserélne ál'ami tanítónő a bu-
dai hegyek vidékére. „Felvidéki jeligére". (214) 

CSERÉLNÉK hattanerős államitól államihoz, tanyára 
is kath. kollégával. Vallásoktatás külön díjazva. Miskolc 
mellett. Neveltetési szempontból előnvös. Félnapos tanítás. 
Cím: Kath. tanító, Onga. (219) 

CSERÉLNÉK állami vagy községi iskolához férfivel, 
tanyára is, ha a lakás jó, 5 tanerős róm. kat. felekezetitől. 
Hegyvidéki község, villanyvilágítás, vasút, állandó autó-
buszjáratok, posta, orvos, patika stb. helyben, nagyhírű 
fürdőhely mellett. 200-ig pótolok. „Augusztusra." (217) 

íj Olvasóink fievelmébe ajánl juk az 

O P E R A Z O N G O R A T E R M E T , 
hol tanítók ELŐLEG N E L K O L a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrendű Z O N G O R Á K A T , P I A N I N Ó K A T . 

íl i d a p e s t V I I , K l a u z á l . u t c a 3 5 . s z 
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Most célszerű 
megrendelni 
minden elemi«, iparos« és kereskedő« 
tanonciskola 

törzskönyvioktatási=, 
kezelésű, számviteli= 
és egyéb 

hivatalos 
nyomtatványait, 
nehogy tanév elején torlódás álljon be 

Nyomtatvány'árjegyzéket és rendelő= 
levelezőlapokat kívánatra azonnal bér= 
mentve küld a 

K. M. E G Y E T E M I N Y O M D A 
BUDAPEST VIII, MÚZEUM«KÖRÚT 6. SZÁM 

FELHÍVÁS! 
Tisztelt Igazgató Űr ! A jövő évi költségvetés össze-

állítása alkalmából felhívom szíves figyelmét a magyar 
gyártmányú 

Express gyorssokszorosító készülékre, 
amelynek olcsó árát, könnyű és tiszta kezelését, gyors 
munkáját, számos iskola elismerőlevele igazolja. 

Ezen készülékkel kézírás, gépírás, rajz és kotta sok-
szorosítható, pár fillér költséggel többezer példányban. 

Ára 65 pengő teljes felszereléssel és tizenkét sokszoro-
sításhoz szükséges kellékkel, mely összeg részletekben is 
fizethető. Meghívásra díjtalanul bemutatom az egész ország-
ban és egy mintaszöveget lesokszorosítok. 
Jeremiás Jenő Budapest VI, Podmaniczky-u. 61 Tel. 10-5-R8 

Gerstenengst József 
orgonaépítő 

Budapest VI, Aradi-u. 66. 
Telefonhívó: 16—8—40. 

Ú j o r g o n á k készítését, valamint átépí* 
tést, hangolást, homlokzatsípok készí* 
tését szakszerű és művészi kivitelben 
vállalja a legjutányosabb árak mellett. 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
LUKÁCS BÚTOR Á R U H Á Z 

Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek. 
Budapest VII, Dohány-ntca 30. Telefon : 4 1 - 9 - 0 4 . 

ÉVENTE 4 KÖTET JELENIK MEG 
1000 oldalon, neves művészek rajzai« 
val díszítve, ízléses félvászonkötés« 
ben. Egy«egy kötet bolti ára 3.80 P 
A 4 kötet előfizetési ára . . 10,— P 

Könyvbarátok kiskönyvei 
legújabb kötete: 

HERMAN OTTÓ 
Lambrecht Kálmán úgy írta meg Herman Ottó 
küzdelmes életét, hogy abból a legérdekfeszítőbb 
regény lett. Sugárzik belőle a hit, a magasabbrendű 
értékek örök életében és az akaraterő győzelmében. 

Eddig megjelent kötetek: I. Miska. í r ta : Velősy 
Elek. II. Vízen és vízparton. írta: Hankó Béla. 
III. Szabadkai diákok. írta: Tamás István. IV. Vihar 
Buda fölött. í r ta : Szentgyörgyi Sándor. V. Szegedi 
pedellus. írta: Tamás István. VI. Testvérke Naplója, 
í r ta: Szondy György. 

K. M. EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST VIII, MŰZEUM«KÖRÜT 6. SZÁM 
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Az 1934—35. tanévre k i a d o t t 
és a vallás* és közoktatásügyi minisztérium által engedélyezett 

elemi iskolai tankönyvek jegyzéke 
és 

legújabban leszállított árai: 
Fűzve 

Asztalos Gy.: Földrajz, osztott IV. 
oszt 1-40 

— Ugyanaz, osztott V—VI. oszt 1-90 
Asztalos—Mihalik: Földrajz , székes-

fővárosi IV. oszt 1-80 
*— Ugyanaz, székesfővárosi V. oszt. 2-— 
— Ugyanaz, székesfővárosi VI. oszt. 2— 
Bartalus—Pataki: Énekiskola, II. r., 

V—VI. oszt —70 
Bexheft Á.: Egészségtan, V—VI. o. 1-30 
Éber R.: Természettan és vegytan, 

V—VI. oszt 1-— 
Ferenezi J.: Földrajz , osztatlan IV. 

oszt 1-30 
*— Ugyanaz, osztatlan V—VI. oszt... 1-90 

Novy F.: A magyar nemzet törté-
nete. Állampolgári ismeretek, osz-
tott V—VI. oszt 1-60 

— Ugyanaz, osztatlan V—VI. oszt. 1-40 
— Állampolgári ismeretek, székesfő-

városi és osztott V. oszt 1-20 
Stelly G.: Természetrajzi , gazdasági 

és háztar tás i ismeretek, V—VI. 
oszt 1-50 

Stelly—Tanfi: Számország, III. oszt. 
kötve 1-— -—70 

— Ugyanaz, IV. oszt —76 
— Ugyanaz, V—VI. oszt 1-30 
— Ugyanaz, székesfővárosi I I I . oszt. —-96 
— Ugyanaz, székesfővárosi IV. oszt.—96 
— Ugyanaz, székesfőv. V—VI. oszt. 1-30 

Fűzve 
*Szabados: Nótaország, III—IV. oszt. 

kötve 2-50 — -
Urhegyi A.: A magya r nyelv köny-

ve, osztott I I I . oszt —-60 
— Ugyanaz, osztott IV. oszt —-70 
— Ugyanaz, osztott V—VI. oszt . . 1— 
— Ugyanaz, osztatlan III—IV. oszt. —70 
— Ugyanaz, osztatlan V—VI. oszt, —90 

Urhegyi—Móra—Voinovich—Szent-
iványi: A Betűország Virágos-
ker t je i , I. ABC az I. osztály szá-
mára , színes képekkel 1-30 

— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
zat lan tar ta lommal —-76 

— Ugyanaz, II. Olvasókönyv, a I I . 
oszt. sz., színes képekkel 1-fiO 

— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
zat lan tartalommal 1-— 

— Ugyanaz, III . Olvasókönyv, a I I I . 
oszt., 2-20 2-— 

— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
za t lan tar ta lommal 1-30 

— Ugyanaz, IV. Olvasókönyv, IV. 
oszt 3— 

— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
za t lan tar talommal 1-80 

— Ugyanaz, V. Olvasókönyv, V— 
VI. oszt 3-60 

— Ugyanaz, IT., székesfővárosi II. o. 2— 
*— Ugyanaz, székesfőv. III. oszt. . . 2-40 
— Ugyanaz, székesfőv. IV. oszt. . . 3-60 
— Ugyanaz, V., székesfővárosi V— 

VI. oszt., kötve 4-80 

Minden tankönyvhöz óráróUórára kidolgozott 
részletes íarimenei készült, amit teljesen dijmen= 
fesen bocsátunk a Tanító urak rendelkezésére. 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest 
V I I I , M ú z e u m s k ö r ú t 6. ( G ó l y a v á r . ) 
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M E G J E L E N T ! 
Bem tábornok születése léCMk év» 
fordulójára Budapesten leleplezett 
szobrának ünnepélyes felavatása ab 

kalmával 

B Á R Ó 

BÁLÁS GYÖRGY 
TÁBORSZERNAGY : 

BEM A P Ó 
cimu müve. 

Vitéz nagybányai Horthy Miklós előszavával, 
65 képmelléklettel, 9 vázlattal és 2 autogrammal. 

ÁRA: 6.- PENGŐ. 

Megrendelhető a 

K. M. E G Y E T E M I N Y O M D A 
K I A D Ó H I V A T A L Á B A N 

BUDAPEST VIII, MÚZEUMsKÖRÚT 6. SZÁM. 

Az új tanévre szükséges 
mindennemű író* és irodaszert, 
papírt, tintát, tollat, irónt stb. isko* 
lai felszerelési tárgyat, taneszközt 

TANSZEREKET 
megkönnyített fizetési feltételek 
mellett (esetleg az új költségve* 
tés terhére) 

elsőrendű minőségben 
legolcsóbb áron 
szállít a 

K. M. E G Y E T E M I N Y O M D A 
T A N , ÉS 1 R Ó S Z E R O S Z T Á L Y A 
BUDAPEST VIII, MÚZEUMsKÖRÚT 6. SZÁM. 

Hirdetéseket 
Jelvesz 
a kiadóhivatal 

Budapest VIII, 
Múzeum=körúí 6 

M A R X ÉS M É R E I B U D A P E S T 

T A N S Z E R G Y Á R A B U L C S Ú , U . 7. 
Telefonszámok : 93-3-86 és 93-3-88 m b b m b h m 

G y á r t a n a k : fizikai, kémiai, természet* 
rajzi, mértani és földrajzi eszközöket. 
— Vetítőgépeket, mértékgyüjteménye» 
ket, számológépeket. 
Szemléltetőképek nagy választékban. 
Új népiskolai kimerítő árjegyzékünk 
ket kívánatra díjtalanul küldjük. 

Megjelent k iadásunkban Renner í Fizikai gyakorta, 
tok című müve, 180 oldal terjedelemben. Bolti ára 
4.40 P. Nélkülözhetet len minden fizikával fog. 
lalkozó t an í tónak! 

Angster József és Fia 
orgonás és harmóniumgyár rt. Pécs 
Orgonák, harmóniumok. 
javítások, átépítések. 
Új homlokzatsípok. 
Víllamosfujtató:berendezések 
A szegedi nagy orgona készítői. 
Méltányos árak í j [ Fizetési kedvezmények ! 

LOPOf GYULA Bndapestin' Bérsúút 85. sz, 
Iskolapadok.Tornaszerek. 
Játszóiéri berendezések, 
íennisziitők és hajlított 
sportcikkek 
T e l e f o n : 62-5-05. 
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E L E N Y É S Z Ő E N CSEKÉLY H A V I 
R É S Z L E T F I Z E T É S R E IS M E G * 
R E N D E L H E T Ő K A 

TANÍTÓ HIVATÁSÁNAK 
LEGFONTOSABB 
SEGÉDESZKÖZEI, A 

N É P I S K O L A I 
E G Y S É G E S 
V E Z É R K Ö N Y V E K ! 

20 pengőt kitevő rendelésnél a havi 
részlet 2'— pengő. 

A sorozat eddig megjelent kötetei: 

1. Molnár Oszkár: A tanítási mód- P 
szer történeti fejlődése. Quint Jó-
zsef előszavával 3-— 

2. Fodor Ferenc: A magyar elemi 
népiskolai földrajzi oktatás 4-— 

3. Quint—Stelly—Stolmár: A termé-
szeti és gazdasági ismeretek ta-
nítása a III—IV. oszt 6-40 

4. Quint—Drozdy: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok az I. osztályban.. 9-20 

5. Háros—Körösi: A magyar fogal-
mazás vezérkönyve 4-40 

7. Berwaldszky—Tscheik: A rajzok-
tatás vezérkönyve, Drozdy Gyula 
előszavával 16-— 

8. Drozdy Gyula: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a I I I . osztályban 10 — 

9. Drozdy Gyula: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a IV. osztályban 8-— 

10. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a II . oszt. 3-20 

11. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a III. oszt. 4-50 

S A J Á T M U N K Á J Á T K Ö N N Y Í T I M E G , 

ha beszerzi csekély részlet* 
fizetésre, minden tanító és 
tanítónő. 

K. M. E G Y E T E M I N Y O M D A 
K I A D Ó H I V A T A L A 
B U D A P E S T VIII, M Ú Z E U M » K Ö R Ú T 6. 
(GÓLYAVÁR) 

SCHMOLL 
PASTA 

MAGYAR GYÁRTMÁNY 

R I G L E R J Ó Z S E F E D E 
PAPÍRNEMŰ RESZVÉNYTARSASAG 

BUDAPEST 
G Y Á R T E L E P É S K Ö Z P O N T 

VI, RÓZSA-UTCA 55. SZ. 
Rajzfüzetek, rajztömbök, állótömbök a 
legjobb kivitelben, vázlatkönyvek külön* 
féle kivitelben készülnek. Magyar gyárt* 
mányú rajztáblák, háromszögekés vonal* 
zók, továbbá rajzeszközök és minden* 
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára 

Évi 20 P 

A Magyar Könyvbarátokról díjtalanul 
küld részletes ismertetőt a 

K. M. E G Y E T E M I N Y O M D A 
K Ö N Y V E S B O L T J A 

BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS*U. 18 

(Ugyanott az eddig megjelent könyvek 
megtekinthetők vételkényszer nélkül.) 
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közismert legjobb ORGONA-HARMÓNIUMOK 
ház-, dalárdák., iskolák- és különösen templomoknak. 

Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmónium*raktár 

HÖHL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margitshídfőtől a második utca jobbra. 

Fizetéskedvezmény. Sürgönyeim : „Harmonhörl". Telefonszám: 51-6-52 

Budapest Székesfőváros Várostörténeti Monográfiái 
legújabb kötetei : Tanu lmányok Budapest múl t jából I. . 8.— P. 

Tanu lmányok Budapest múlt jából II . . 8.— P. 
Budapest történeti múltjára vonatkozó tanulmányok, építészeti, művelődés- és művé* 
szettörténeti kutatások eredményei stb., számos képpel. 

Az Aquincumi Múzeum kiadványai: 
II. Nagy Lajos: A z Aquincumi Orgona 10.— P. 
(Az aquincumi ásatások során feltárt római orgona [hydra] ismertetése számos képpel.) 

Megrendelhetők a 

K. M. Egyetemi N y o m d a könyvesbol t jában Budapest , Kossuth Lajos=u. 18 

BARAKOVITS JÁNOS 
m ü o r g o n a é p f t ö 

Rákospalota, Pázmány-út 72. 

Ú J O R G O N Á T 
á tép í tés t , h o m l o k z a t i s í p o k a t , 
m i n d e n n e m ű jav i tás t a l eg -
m é r s é k e l t e b b é rőn vá l la l . 

D Ö R E N H E N R I K ÉS T Á R S A 
jskolabútor-gyára. BpestVI, Dévényi-út 2 0 . 2 2 

PEDAGÓGUS 
nem taníthat, 

N E V E L Ő 
nem nevelhet, ha nem ismeri 
a népet. 

A Magyarság Néprajza 
tanítja a népet ismerni és szeretni. Eddig megjelent az 
első kötet: a táplálkozás, a település és a vele kapcsolat 
tos építkezés, a bútorzat, a házi mesterkedések, a ruház* 
kodás (magyar népviseletek) tárgyát öleli fel a magyar* 
ság ősi műveltségének alapos ismertetésével. A rövidé* 
sen megjelenő második'kötet az ősfoglalkozások, a népi 
díszítőművészet, a népélet ünnepélyes megnyilvánulás 
sait, valamint a magyar népzene hangszereinek ismerte* 
tését nyújtja. 

A Magyarság Néprajza 
nélkül egy könyvtár sem teljesl 
A négykötetes mű ízléses félbőrkötésben 80 pengő. 

Megrendelhető havi négy pengős részletfizetésre. 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 
Budapest VIII. kerület, Múzeum*körút 6. (Gólyavár) 

Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú 
iskolapadok törhetet len 
kovácsolt vasból. 

Telefon: 90-7-67, Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve. 

20.864. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeum*körút 6. (F.: Czakó Elemér.) 



50057 

67. ÉVFOLYAM. 14. SZÁM. 1934 JÜLIUS 15. 

Néptanítók Lapja 
N É P M Ü V E L É S l ' r A J É K O Z T A T Ó 

C Z E R K E S Z T Ő S É G : B u d a p e s t , V., Hold-utca 16. (Magyar 
•^ki rá ly i vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Telefon: 26-8-18. 

T £ " I A D Ó H I V A T A L : KiráJyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest , 
V I I I . ker., Múzeum-körű t 6. szám. Gólyavár. Te lefon: 46-1-45. 

" I ^ É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

U L Ő F I Z E T É S egész évre 9*60 P , negyedévre 2*40 P . Egyes szám 
ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

820—4—106/1930. VI I I . d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési díj az 
állami-, községi-, társulati-, magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37,473. számú csekkszámlájára. 

"LT I R D E T É S hivatalos pályázat 
A * 10 fill., magánhirdetés 14 fillér 
szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P. V» oldal 85 P,»/« oldal 50 P, 
V« oldal 30 P. A hirdetési díjak a 
kiadóhivatal címére előre fizetendők. 

I G A Z S Á G O K , A M I K E T M I N D E N K I I S M E R . 
í r t a : B Á R Á N Y G E R Ő . 

Semmiesetre sem csak üres frázis — amit, saj-
nos, immár sok év óta gyakorta széltében hal-
lani s amit sajnálatosan mindnyájan önmagun-
kon is és mindenki a maga szűk korlátok közé 
szorított életében is úgyszólván naponkint ta-
pasztal —, hogy vérzivataros világpusztulás-
ban, fékevesztett világerők harcának kellős kö-
zepében élünk. Az a kor, amelyben élünk, 
mintha azt bizonyítaná, hogy bizony-bizony a 
háború mindeneknek atyja és királya. A há-
ború kifejezést valóban a szónak első értelmé-
ben, azaz tulajdonképeni értelmében is vehet-
jük, hiszen mi magunk lepődünk meg legjob-
ban azon a meggondoláson, hogy voltaképen 
nem háborúban, hanem békében élünk; meg-
lepődünk ezen a meggondoláson, mert jelen-
legi életünk oly kevéssé viseli magán a béke-
beli vonásokat. Korunk és életünk mintha min-
den nap bizonyítékokat szolgáltatna a háborgó 
lelkű antik filozófus ama tanítása mellett is, 
hogy tűz a világ lényege, tűz, amely fellángol 
és kialszik, hogy ismét ú j erővel keljen lángra. 

Tényleg az az érzésünk, hogy világégésben, 
talán éppen a világégés kellős közepében élünk. 
Valóban aligha volt olyan emberi generáció 
•ezen a világon, amely könnyebben és jobban 
megérthette volna azt az egyébként különös-
nek hangzó tanítást, hogy tűz a világ lényege, 
hogy a tűz az, ami valóságosan van, hogy tűz 
emészt meg mindent, de viszont tűz is minde-
neknek alkotója és szülője is. A háborgó láng-
lelkű Herakleitosnak tanítását, csakúgy, mint 
a szelídlelkű Buddha tűz-prédikációját a mi 
generációnk, ez a „Hades felé tántorgó gene-
ráció" nagyon is átérzi és nagyon is megérti. 
Korunk és kortársaink élete, cselekedete mintha 
tanúságot tenne amellett az antik tanítás mel-
lett is, amely a mindenségben egy nagyhatalmú 
romboló erőt, a gyűlöletet is meglátta. E ta-
nítás szavai szerint korunkat olyannak tart-
hatjuk, amelyben a gyűlölet uralkodik. Ez az 
ant ik tanítás is meglátta, a gyűlölet mellett, 

az alkotó erőt: a szeretetet is, de korunkat jog-
gal tarthatjuk olyan kornak, amelyben a sze-
retet háttérbe szorul, hogy annál zavartalanabb 
legyen a gyűlölet vészthozó uralkodása. 

Amit most elmondottam, az olyas valami, 
amit nyitott szemmel, sajnos, színről-színre lát-
hatunk, anélkül, hogy képzelőtehetségünket 
meg kellene erőltetnünk. A háború, a tűz, a 
gyűlölet nem is képek már, hanem valóságok 
és tapasztalati szemléltető eszközök. A világ, 
az élet: háború, tűz és gyűlölet. Mintha nem 
is világrendben, nem is a kozmoszban élnénk, 
hanem a káoszban vergődnénk. Ügy látszik 
tényleg, minden jel amellett szól, hogy való-
ban a káoszban vergődünk, ahol összevissza-
ság, ahol zűrzavar van, ahol minden inog alat-
tunk, ahol kicsúszott a talaj a lábunk alól, 
ahol mintha bizonytalanságban, sötétben, tá-
masz nélkül, vezérlő csillag nélkül botorkál-
nánk. 

Igaz-e ez? Így van ez igazán? Avagy csak 
sötéten látunk? És hogyha így is van, igazán 
megingott-e alattunk a talaj s igaz-e az, hogy 
vezérlő csillag nélkül botorkálunk? S ha mindez 
igaz is, kérdezhetjük, kell kérdeznünk azt is: 
és jól van-e ez így? — és így kell-e ennek len-
nie? — és nincs-e mód arra, hogy máskép le-
gyen? — van-e kilátás, van-e lehetőség arra, 
hogy a káoszból újra megszülessék a kozmosz? 
— van-e mód, van-e lehetőség arra, hogy az 
összevisszaságból megszülessék a harmónia? — 
van-e lehetőség arra, hogy a lét és élet rette-
netes kakofóniája a világ és élet nagyszerű 
szimfóniájába olvadjon bele? — van-e mód 
minderre, s ha van mód, mikép lehetséges ez? 
— ha van mód reá, mikép valósítható meg ez 
a kívánt, ez a nagy vággyal kívánt pánharmó-
nia??! 

M Kőimífi 
SZEGED. 
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Ha kérdésünkkel, ha kívánságunkkal, h a a 
nagy vággyal k íván t kíváncsiságunkkal az 
élettelen világhoz, az élettelennek világához 
fordulunk, ettől a világtól al igha remélhetünk 
igaz megértést. Hisz i t t rend van, itt örök rend 
van, i t t úgy látszik, megváltozhatatlan örök 
rend van. Miért beszélnénk i t t diszharmóniá-
ról, miért beszélnénk i t t káoszról, amikor az 
élettelennek világa minden ízében rendet és 
rendszerességet á ru l el. Az anyagi mindenség 
egyenesen a fizikai törvényszerűség grandió-
zus i l lusztrációjának is tekinthető. 

S ha a külső szemlélőre ilyen megnyugtató 
kép tá ru l a fizikai lét világában, e kép meg-
nyugtató erejéből és ár ta t lan kelleméből sem-
mit sem veszít, t a lán még nyer is valamit, fo-
kozódik valamivel a növényvilágban. 

A pythagoreusok örök taní tását magunkévá 
tehet jük s a vi lágban ékességes rendet, koz-
moszt láthatunk, a számnak és mértéknek, de 
meg a harmóniának, az összhangnak szépséges 
rendjét is észrevehetjük benne. 

Vá j jon a tények is ezen a nyelven beszélnek, 
avagy csak vágyaink garantá l ják a mindenség 
nagy harmóniájá t?? 

# 

Az állatvilág határozot tan nyugtalaní tólag 
hat reánk. I t t má r mintha megszűnnék a ter-
mészet idillikus léte. Tudjuk, hogy a növény-
világ az élettelen anyagi világon áll, a r r a tá-
maszkodik és abból él is, tudjuk , hogy az állat-
világ a növényvilágon áll s a r r a támaszkodik 
és részben abból él is. Az állatvilág azonban 
úgy van berendezve, hogy léte fenntar tása cél-
jából önmagát marcangol ja : az állatvilágban 
igenis van belső h a r c is, nyilvánvaló, szemmel-
látható harc, háború , öldöklés, pusztítás van 
itt. Olyan mindez, amit az ember nagyon is 
megért, mert hiszen sa já t életéből, sa já t vilá-
gából mindezt közvetlen tapasztalatból jól is-
meri. A sajá t életéből ismeri közvetlen meg-
élés révén a harcot, az öldöklést s a pusztí-
tást — s az ál latvilágban csak reáismer ennek 
a s a j á t életéből jól ismert jelenségnek analó-
giá jára . 

Továbbmenve, elmondhatjuk, hogy ezt az 
analógiát az ember megtalál ja a növényvilág-
ban is, de megta lá l ja ezt az análógiát az élet-
telen anyagnak a világában is. A létért való 
küzdelem nemcsak az ember világában van 
meg, megvan ez a küzdelem az állatvilágban, 
de megvan az élettelennek világában is — s 
e tan t joggal és sikerrel alkalmazták, illetőleg 
e tan igazságát joggal keresték és meg is ta-
lálták mindenütt ezen a világon, a végtelen ki-
csinynek s a végtelen nagynak világában is: az 
atomok és a csillagok világában is. 

Az egész igazság az, hogy a világon minde-
nüt t harcot, küzdelmet, erőknek harcát, erők-
nek küzdelmét l á t juk . Ez a harc, ez a küzde-
lem lépcsőzetesen emelkedik, amint tekintetünk 
az élettelen anyagi világtól felemelkedik az 
élőlények világába s innen az érző lények vi-
lágába s innen a földi lét legtökéletesebb vi-

lágába, az ember-világba. A lét, az élet itt, az 
ember világában válik legfejlettebbé, legtuda-
tosabbá s a harc és a küzdelem is mintha i t t 
volna a legerőteljesebb s legtudatosabb is, oly-
annyira, hogy az egyébként a vi lágban minde-
nüt t — az atomok vi lágában és a sejtek vilá-
gában is — tényleg meglevő harcot és küzdel-
met az emberi életből ismert harc és küzde-
lem analógiájaként l á t j u k meg és é r t j ük meg. 

* 

Az emberi élet küzdelem, az emberi élet harc, 
az emberi élet pusztítás. Ez a küzdelem, ez a 
harc, ez a pusztítás nem mindig i rányul az em-
ber ellen, de az állatok és növények elpusztí-
tása nélkül a legár ta t lanabb és legjámborabb 
emberi élet is lehetetlennek látszik. 

De ismétlem: ami ezen a világon van, min-
den, ami a lét fogalma alá esik, mintha szembe 
kerülne az egész világgal , épp ezért az egész 
világgal szemben is — és az egész világgal 
harcban állva is — minden létező fenntar tani 
k íván ja magát. Mintha csak az anyagi világ 
legelemibb és legparányibb részecskéi is ezt a 
tendenciát fejeznék ki, mintha csak az anyagi 
világ legelemibb és legparányibb részecskéi 
létében is ez az értelem nyilatkoznék meg. S az 
ember, ismert v i lágunknak e legtökéletesebb 
lénye, létében és életében, hatványozottabban, 
meg tudatosabban is ezt a világtendenciát, ezt 
az, úgy látszik, vi lágértelmet valósí t ja szintén 
meg. 

A mindeneknek harca mindenek ellen, a bel-
lum omnium contra omnes, úgy látszik, világ-
elv, ami az ember-világban válik leginkább 
nyilvánvalóvá és leginkább tudatossá. 

De nem igaz az, hogy csak ez, hogy csak 
ennyi válik nyilvánvalóvá és tudatossá az em-
berben, az ember életében és működésében. Ha-
nem igenis igaz az, hogy az ember mintegy 
felülemelkedik a természeten, igenis kiemelke-
dik belőle, fölébe emelkedik az egész termé-
szetnek. Az ember mintegy mássá, különbbé 
lesz, mint a természet. Ez a kiemelkedés, ez 
a felfelé törekvés, ez az égbenyúlás nem az 
embernél kezdődik, de ot t végződik, ott fejező-
dik be. A növény is mássá, különbbé lesz, mint 
az élettelen anyag, az állat is különbbé lesz, 
mint a növény. Valahogyan úgy áll a dolog, 
amire Spengler is utal , hogy az erdőkben, a 
földhöz kötött hata lmas fák között, ezek között 
a hatalmas, csodálatos élőlények között rep-
deső rova r képviseli a nagyobb csodát, a fej-
lettebb létet, a fej let tebb és szabadabb életet. 
Az ember pedig oly magasan emelkedik ki a 
természetből, mintha nem is ide tartoznék, 
mintha tényleg nem is i t t volna örök hazája. * 

A szellem világa, az erkölcs vi lága — talán 
a kettő valójában egy és ugyanaz — az a vi-
lág, ahová felemelkedik az ember, — s ez a 
vi lág az, ahová soha el nem múló nosztalgiával 
vágyódik az ember, mer t ez a világ az, amit 
örök hazá jának ismer meg az ember. Azért 
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ember az ember, mert a szellem gs az erkölcs 
vi lágában él. Ebben a világban nemcsak amo-
lyan erőközpont az ember, mint ta lán a termé-
szetnek minden individuuma, itten, ebben a 
világban, erények megvalósítója, erények hor-
dozója az ember. Az emberiség életét, de az 
egyes ember életét is joggal lehet tragédiának, 
részvétet és félelmet keltő t ragédiának tekin-
teni, igenis joggal lehet a vér, a könny, a bor-
zadály és a kétségbeesés t ragédiá jának is te-
kinteni ezt az életet, de talán joggal kereshet-
jük és l á tha t juk is az ember életében „az ész 

kül, valóban kategorikusan kötelező legfőbb ér-
tékek. 

Ilyenszerű értelmezést akarunk adni Hegel 
szép és mélyértelmű mondásának, amely sze-
r int Isten megbékél magamagával s Isten meg-
békél a természettel is. 

A világ, az anyagi világ, talán még az élők-
nek világát sem véve ki, lehet természeti erők-
nek megnyilatkozása, igenis, lehetséges talán 
ezt a világot a természeti erők játékának te-
kinteni. De az ember vi lága — és pedig akár 

Bábszínház szereplői. Az Erzsébet Nőiskola növendékei. Igazgató: Radák Olga dr. 

és erkölcs diadalmenetét" is. — És egészen bi-
zonyos, alig is kételkedhetik valaki is abban, 
hogy az volna a helyes, — ezt mond ja nekünk 
egész emberi lényünk, minden emberi érzésünk, 
minden emberi gondolatunk is, hogy az volna 
a helyes —, ha az ember élete s az emberiség 
élete tényleg diadalmenete lenne az észnek és 
az erkölcsnek. 

Nem az anyagi mindenség az, ami értelmet 
és értéket ad a létnek, hanem a szellem, ami 
igenis megnyilatkozhatik — és tényleg meg 
is nyilatkozik az anyagban, még az élettelen-
nek ta r to t t anyagban is. A rend, a rendszeres-
ség, a törvényszerűség, a fejlődés és a töké-
letesedés, a harmónia, a szépség igazában véve 
mind-mind a szellemnek a megnyilatkozása. 
Az ember-világban mindezekhez járul a leg-
főbb értékeknek, az etikai értékeknek is el-
engedhetetlen felismerése és elismerése, amely 
értékek valóban lé t jogát teszik az emberi lét-
nek és cselekvésnek, de talán még ennél is 
többet, sokkal többet jelentenek: mintha éppen 
magának a létnek s történésnek értelmét és 
célját jelentenék ezek a minden feltétel nél-

az egyes embereket nézzük, aká r pediglen a 
nemzetek életét t ek in t jük — nemcsak az erő-
nek, hanem igenis az észnek, az erkölcsnek vi-
lága is. Az emberi léttől és élettől elválaszt-
ha ta t lan a jog az erkölcs, az emberi helyes 
cselekvés szabályai — az emberi lét és cselek-
vés — nemcsak a fizikai lét keretében, semmi-
esetre sem csak a fizikai erőnek keretében, de 
igenis az ész és az erkölcs vi lágában fejl ik ki. 
Általában úgy tudjuk , t u d j a is ezt mindenki, 
hogy az embernek van feladata ezen a világon, 
és pedig erkölcsi fe ladata van, azért van az 
ember és az emberiség is ezen a világon, hogy 
az örök értékek hordozója, megközelítője, ta-
lán éppen megvalósítója legyen. 

Az igaz, a szép, a jó tekintetik ál talában 
olyan örök értéknek, ami felé közelednie kell 
az embernek s ami egyben felfedi az emberi 
lét, talán éppen minden lét, az egész minden-
ség értelmét és célját is. — És minden bizonnyal 
ezen az úton halad az ész és erkölcs diadal-
menete. 

Az erény, antik felfogás szerint, az emberi 
lélek egészsége, ereje és szépsége; a helyes 
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emberi élet pedig- éppen az erény gyakorlása. 
A négy görög kardinál is erény: a bölcseség, 
a bátorság, a mértékletesség és az igazságos-
ság s az ezek fölé emelkedő három keresztény 
erény: a hit, remény és szeretet azok az eré-
nyek, amelyek sokak szemében helyesen jelzik 
az emberiség helyes célját, sokak szemében 
ezek az erények az etikai vi lágrend útjelzői. 

Csak mellékesen a k a r j u k megjegyezni, hogyha 
az ú jabban és legújabban divatba jött (Berg-
mann Ernőre hivatkozom) régi germán eré-
nyekkel: a hűséggel, a bátorsággal és a lova-
giassággal, — amely erények valamennyien a 
becsületből származtatnak, — aka r juk meg-
jelölni az emberiség helyes cél ját — nyilván-
valóan ezek az útjelzők is — éppen az etikai 
világrendnek az útjelzői. 

Minden bizonnyal az ész és az erkölcs az eti-
kai világrendnek útjelzői. Ezt így tud juk mind-
nyá jan , az emberi lét és élet mind az egyén-
ben, mind pedig a nemzetekben, — ha talán 

rettenetes eltévelyedések közepette is és hosszú, 
kerülő utakon botorkálva is — ezt az igazsá-
got, ezt az eleven és megingathatat lan meg-
győződésünket fejezi ki. A helyes emberi élet 
t a r t a lma tényleg askesis aretes. 

Amint Carlyle mondotta: „Isten és az igaz-
ság teremtette a világot és nem a sátán és 
a hazugság." Van tűz, van háború, van gyűlö-
let és gonoszság is ezen a világon, de a világ 
u r a mégis az Isten — s mi valamennyien leg-
jobb hi tünk és meggyőződésünk szerint, Isten 
cél jainak megvalósítását tekinthet jük olyan 
fe ladatunknak, amiért igenis érdemes szen-
vedni és meghalni is. 

Ez a hi tünk létesíti a világ igazi harmóniá-
já t , a lelkek harmóniáját , a lelkek békéjét Is-
tennel, amely béke és amely harmónia mellett 
a vi lág minden háborgása, kakofóniá ja és disz-
harmóniá ja eltűnik, vagy inkább egybeolvad 
mindeneket átfogó magasabb pánharmóniába. 

ÁTHIDALÁS A NÉPISKOLA ÉS A KÖZÉP-
ISKOLA KÖZÖTT. 

írta : D R O Z D Y GYULA. 

M a n a p s á g sokat hal lunk a népiskolának úgy-
nevezett „játékos" módszeréről. A nem pedagó-
gusok lekicsinylően, gyakran lenézően szólnak 
és í rnak róla s a gyermek jövőjét féltik ettől 
az eljárástól, t an í tás i alaktól. Azt mondják, 
hogy így a gyermek nem szokik ma jd hozzá a 
komoly munkához, tanuláshoz. Különösen azok 
a szülők félnek ettől, akik gyermekeiket majd 
középiskolába j á r a t j á k . Ezek azt t a r t j ák , hogy 
ott má r nem „játszanak", hanem komolyan ta-
nulnak s így nincs meg az áthidalás a nép-
iskola és a "középiskola között. Érdekes, hogy 
azoknak a szülőknek, akik nem gondolnak 
arra , hogy gyermekeik valaha középiskolába 
fognak járni, tetszik ez a „játékos" módszer. 
S ennek a tetszésnek nem a módszer ismerete 
az oka, hanem az az egyszerű tény, hogy gyer-
mekeik szívesebben já rnak iskolába, mint ők 
j á r t a k valamikor. Az ú j módszer hatása alatt 
a régi „iskolakerülők" úgyszólván eltűntek a 
falvakból. Most a gyermek szinte vágyódik 
abba a „játékos" iskolába, ami nem más, mint 
az ő életük természetes folytatása, telve újabb 
meg újabb élményekkel, érdeklődésüket állan-
dóan ébrentartó, hasznos ismereteket nyúj tó 
anyaggal . 
I Kétségtelen, hogy a népiskolának ezzel a 
, játékos" módszerével már kezd megbarátkozni 

•a közvélemény. A népiskolát, annak munká já t 
és munkását, a tanítót, napról-napra jobban 
értékelik. A népiskola kezd népszerű lenni. Azt 
a tanítót, aki t ud ja , ismeri és követi a nép-
iskolai újabb módszereket, az itt-ott elhangzó 
lekicsinylő megjegyzések nem téríthetik le a 
helyes útról. Még az olyan bántó eset sem in-
ga tha t j a meg, mint amilyen a közelmúltban 

történt s amivel kapcsolatban annyi viszont-
támadó és felvilágosító cikk érkezett szerkesz-
tőségünkbe, hogy azok leközlése néhány lap-
számot megtöltene. Mi ezekből a cikkekből 
örömmel lá t juk, hogy a tanítóság tudatában 
van annak, hogy mit nyert a népiskola az ú j 
Tantervyel_ és Utasítással s ennek nyomában 
az utóbbi időben történt rnódszerjavításokfeal, 
amelyek népiskoláink belső életét teljesen át-
alakítot ták. 

Anélkül, hogy bármely iskolatípus munká-
já t bírálgatnánk, vagy arról véleményt mon-
danánk, e lmondjuk a tényt s tömören össze-
foglal juk a népiskola „játékos" módszerének 
lényegét. S ebből majd egyszerű következte-

I téssel ismét e l jutunk azokhoz a pedagógiai 
igazságokhoz, amelyekhez már annyiszor el-
jutot tunk. 

Arról van szó, hogy az egyik vidéki város-
ban öngyilkos lett egy III . osztályos gimna-
zista. Hogy mi lehetett ennek a rettenetes eset-
nek közvetlen oka, azt talán csak hozzátarto-
zói tudnák megmondani, de még azok sem bi-
zonyosan. Mély testi és lelki okokra vezethe-
tők vissza az ilyen esetek, olyanokra, amelye-
ket sokszor még a leggondosabb nevelés sem 
tudna meggátolni. Ezzel az esettel kapcsolat-
ban az ottani lapban cikk jelent meg, melyben 
az egyik t aná r a népiskolát okolja a I I I . gim-
nazista haláláért . Azt í r ja , hogy a gyermek 
azért lett öngyilkos, mert „az elemi népiskolá-
ban a mai játszvatanítás mellett nem készítet-
ték őt elő a középiskolában folyó komoly mun-
kára, amellyel nem tudott megbirkózni." 
(Amint kiderült , a gyermek csupán f rancia 
nyelvből volt gyenge tanuló.) Ugyanakkor azt 
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í r j a a cikkíró tanár , liogy a gyermeket taná-
rai, tanulótársai nagyon szerették, mert köte-
lességtudó, rendszerető, becsületes, előzékeny 
s vidámkedélyű gyermek volt. Anélkül, hogy 
csak gondolnánk is ar ra , hogy abban a közép-
iskolában vagy annak tanára iban keressük az 
ok csiráját , meg kell á l lapí tanunk, hógy a 
cikkíró tanár legalábbis könnyelműen vádolja 
a nyilvánosság előtt a népiskolát, A Néptaní- \ 
tók Lapjának olvasói előtt felesleges azt han-
goztatnunk, hogy a népiskolában nem is olyan ) 
„ já ték" az a „játszva tanítás". Komoly, nagyon 
komoly munka az a gyermeknek s a „játék" 
csak annyi benne, hogy a lecke és a szó helyett 
sok cselekvés, mégpedig a gyermek lelkéhez, 
annak lelki berendezettségéhez alkalmazkodó 
cselekvés van abban a játékban, ami a nép-
iskolában folyik. Ezenkívül természetesen még 
más „játékot" is látnak benne azok, akik csu-
pán csak komolykodó előadóalakot, lecketanu-
lást, szótanulást vá rnak a népiskolától. 

Mikor a népiskola szemléleteket, élményeket 
nyú j t , tapasztalatokra támaszkodik s ezekkel 
kapcsolatban indít meg nemcsak gondolato-
kat, hanem érzelmeket is s az egész lelket mű-
ködésbe állí t ja, ez a laikusok szemében lehet 
játék, de pedagógusszemmel nézve ez az el-
j á rás nagy-nagy értéket jelent. H a ehhez cse-
lekvés is járul , fejleszti a testet, fejleszti a lel-
ket, tehát a harmonikus képzést szolgálja. 

Sokak előtt játéknak tűnik fel az is, hogy a 
6—12 éves gyermekhez nem tudományoskodó 
nagyképűséggel, hanem az ő fej let tségi foká-
hoz, érzelmi életéhez mért a lakban szól a ta-
nító. Még pedig másként a 6 és másként a 12 
éves gyermekhez. Sőt másként Pis tához és 
másként Jancsihoz, mert mind a kettőnek más 
és más az egyénisége, lelki berendezettsége. 
Sokaknak ez különösnek látszik, mert ők csak 
gyermekkorukra , az ő régi i skolá jukra gon-
dolnak. Akkor a tanító előadott, magyarázott , 
a gyermekek pedig hal lgat tak, egyszerűen 
„befogadtak"; ha ugyan meg volt hozzá a 
kellő lelki diszpozíciójuk, ami aztán figyelemre 
indította. Ez pedig bizony sokszor nem volt 
meg. Elég volt az osztályban megjelenő légy, 
egy betévedt napsugár, esetleg a taní tás tár-
gyához sehogysem illő röpke gondolat, ami az-
tán más i rányba terelte a figyelmet. Ez az 
ú jabb tanítási alak azonban belevonja a gyer-
meket is a tanításba, a munkába. Neki is meg 
szabad, sőt meg is kell mondania véleményét 
a nyú j to t t szemléletekről, élményekről, az el-
mondott tapasztalatokról. És az nem baj , ha 
az a vélemény nem egyezik a tanító vélemé-
nyével. Akkor jön a rávezetés, a megvilágí-
tás, az eredményelvonás, ami szintén nem a 
tanító, hanem a gyermek munkája . A tanító 
éppencsak vezet, i rányít , gondolkoztat és kö-
vetkeztettet, még pedig- nem a maga, hanem a 
gyermek okoskodása szerint. Mindezt azért, 
mert hiszen a gyermek nem tud felnőtt lenni, 
felnőttek szerint gondolkozni s így a tanító 
„gyerekesen" vezeti az felvonásokhoz, az igaz-
ságokhoz. Máskor meg nem is a tanító, hanem 
maguk az osztálytársak vezetik rá, világosít-

ják fel azt, aki tévesen ítélt, következtetett , 
vélekedett. Sok felnőtt szemében bizony ez i s 
„játékos" e l járás. Pedagógus szemmel nézve 
azonban a gyermeknek ez komoly munka, , 
mert az ő lelki fejlettsége csak ilyen közvetlen 
társalgást , beszélgetést s az érdeklődéstől ve-
zetett munkát enged meg. H a ő úgy t u d n a 
okoskodni, í télni és következtetni, mint a fel-
nőtt, akkor felnőtt módon okoskodna vele a 
tanító is. S ahogyan nő, fejlődik a gyermek, 
ugyanúgy szabadul fel a vezetéstől, az i rányí-
tástól is, míg lassan, lassan egészen önállóan 
gondolkozik, okoskodik és komolyodik az élet-
hez. Persze csak annyira komolyodhatik, 
amennyire a 10—12 éves gyermekkor fejlődési 
foka ezt megengedi. Mert a fejlődésben, még 
a neveléssel vezetett fejlődésben sincs ugrás . 
A népiskolát végzett gyermektől nem lehet azt 
kívánni, hogy éret t legyen az életre. Vezetni, 
i rányí tani , nevelni kell azt továbbra is. Az 
i f j úko rban is, sőt még nagykorúságában is. 
Egy fo rmán tökéletes még így sem lesz mind-
egyik. 

Még jobban megvilágosodik előttünk a nép-
iskola „játékos" módszere, ha a régi lecke-
taní tó és leckefelmondó iskolára gondolunk. 
Akkor a tanító magyarázott , aztán a gyerme-
kekkel elővétette a tankönyvet, megjelöltette, 
hogy honnan, meddig van „feladva" s ezt a 
gyermekek otthon beemlézték, ami annyiból 
állt, hogy addig-addig olvasták, tanulták, míg 
szórói-szóra nem tudták. Ezt a beemlézett, sok-
szor meg sem ér te t t leckét aztán „a következő 
órán" felmondták. Ezzel az e l járással v a j m i 
keveset foglalkoztat tuk a lelket s így annak 
erői csak egyoldalúlag fejlődhettek s az isme-
retek csak tankönyvismeretek maradtak . Ezzel 
a leckéttanultató s felmondató iskolával áll 
szemben a mai munkáltató iskola. Ha a ket tő 
pedagógiai értékét összehasonlítjuk, minden 
kétséget kizáróan megál lapí that juk, hogy, 
illessék bár annak el járását „játékos"-nak, 
mégis sokkal, de sokkal értékesebb, mint a 
szótanulás iskolája. Ez a „játékos" iskola tu-
lajdonképpen az élet iskolája. Mert hiszen 
azok, akik a já ték pedagógiáját ismerik, jól 
tud ják , hogy a gyermek játéka tula jdonképpen 
bevezetés a komoly élet munká jába . Ezek a 
komoly munka természetes előgyakorlatai , 
amelyeknek cs i rá já t a Teremtő beleoltja min-
den gyermek lelkébe. Ezt magával hozza az 
iskolába is s a taní tó ezt az értékes adottságot 
nem dobja sutba, hanem eszközül használja fel 
az ismeretek és készségek megszereztetéséhez, 
meg a lélek finomításához. Az ú j iskola t ehá t 
a játékon át vezeti a gyermeket komoly mun-
kához, az élethez. 

Ez a gyermek értelmi-, érzelmi- és kedély-
világához alkalmazkodó tanítói eljárás, mely 
pedagógiai szempontból megdönthetetlen, csak 
nem lehet oka a I I I . gimnazista öngyilkossá-
gának?! Hiszen annak a közvetlen, érdeklődés-
szülte munkának, ami a népiskolában folyik, 
sok-sok öröm, derű, megelégedettség, önbiza-
lom, munka- és életkedv lép a nyomába. I t t 
napról-napra átérzi a gyermek a jól végzett 
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munka gyönyörét, ami ú jabb és újabb mun-
kára, alkotásra készteti s azt fokozatosan viszi 
á t az életbe vagy a középiskolába. És kérdez-
zük: váj jon emberi és nemzeti szempontból 
melyik munka értékesebb1? Az-e, amelyiket de-
rü l t jókedvvel, szívesen, még az akadályoktól 
sem r iadva vissza végez az ember, vagy pedig 
az-e, amelyet robotból, muszájból, kényszerből, 
összeráncolt homlokkal, minden érdeklődés, 
belső indítás ós haj tóerő nélkül kell végezni?... 
A pedagógia mai á l láspont ja a mi Tantervünk, 
Utas í tásunk és meggyőződésünk szerint az 
első értékesebb s mi azt követjük. E t tő l nem 
t a r t vissza bennünket sem a „játékos" jelző, 
sem pedig a napi lapokban itt-ott megjelenő 
könnyedén odavetett vádaskodások. 

Sokszor hangoztat tuk már, hogy. a népiskola 
öncélú iskola s nem a középiskolának, hanem 
az életnek előkészítője. N y ú j t j a mindazokat az 
ismereteket és készségeket, amelyek az általá-
nos nemzeti műveltség megszerzéséhez szük-
ségesek. A népiskola a mi kultúránk alapja. 
Ez ad ja meg nemzeti műveltségünk általános 
szintjét, amiből aztán kiemelkedik a tudo-
mány, az irodalom, a művészet. 

Dacára, hogy a népiskola nem a tudományra, 
irodalomra, művészetre s nem a középiskolára 
készít elő, mégsem lehet azt mondani, hogy a 
mai népiskolából a középiskolába kerülő gyer-
mekek nem ál l ják meg a helyüket. M i é r t ? . . . 
Hiszen a mai népiskola n y ú j t j a mindazokat az 
ismereteket és készségeket, amelyekre a közép-
iskola építhet. Tekintsük csak át az I—IV. 
osztály Tantervét s nyomban meggyőződhe-
tünk arról, hogy az egyes tantárgyak köréből 
mi mindenre t a n í t j a meg a népiskola a gyer-
meket. Először is megtaní t ja írni, olvasni. Az 
Utasításból még azt is meglát juk, hogy milyen 
mértékben k íván ja ezeknek a készségeknek el-
saját í tását . Semmi esetre sem tökéletesen, hi-
bátlanul, mert hiszen a IV. osztály még nem 
befejezett népiskola. Aztán meg melyik peda-
gógus k ívánhatná azt, hogy a IV. osztályt vég-
zett gyermekek mindegyike folyékonyan, meg-
akadás nélkül s az értelmet és az érzelmet 
visszaadó hangsúlyozással olvasson? Vannak, 
sokan vannak olyanok, akik így olvasnak, de 
az 50—60 tagú- osztályban mindig akadnak 
olyanok, akik ezt az olvasási fokot még nem 
tud ták megszerezni. S ezeket ezért megbuk-
ta tn i s velük osztályt ismételtetni: vétek 
volna. Hiszen még há t r a van az V—VI. osztály 
két éve, mely a la t t fejlődhetik és fejlődik is a 
gyengébben olvasók olvasási készsége. Nem 
valószínű azonban, hogy a IV. osztályból olyan 
gyermek menjen át középiskolába, aki nem 
tud olvasni. H a azonban mégis fejleszteni kell 
az olvasási készséget, fejlessze a középiskola. 
Hiszen ott sokkal több alkalma van a gyer-
meknek arra, hogy könyvből tanulva az olva-
sást gyakorolja . Aztán meg ott a magyar óra! 
Bizonyára azok keretében is foglalkoznak a 
középiskolának legalábbis a két alsóbb osztá-
lyában az ér te lmet és az érzelmet híven kife-
jező s kellően hangsúlyozott folyékony olva-
sással. Így tehát a középiskola ebből a szem-

pontból pótolja az elmaradt V—VI. osztály 
munká já t . 

S amint a IV. osztályból a középiskola I. 
osztályába vegyesen lépnek jó és gyengén ol-
vasók, ugyanígy lesznek jó és kevésbé jó he-
lyesírók is. S hogy lesznek gyengébbek, azért 
sem lehet a népiskolát okolni, mert hiszen négy 
év a la t t s a legzsengébb korban abszolút he-
lyesírókat nem nevelhet a népiskola. A helyes-
lírás alapjai t azonban okvetlenül lerakja. A 
középiskola két alsó osztálya lesz tehát hiva-
tott ar ra , hogy a népiskolában megalapozott 
helyesírási készséget továbbfejlessze s kiala-
kítsa. E r r e is bőséges alkalom kínálkozik, ha 
máskor nem, gyakorlat í rások, azok megbeszé-
lése, javí tása közben. 

H a a népiskola fogalmazási tantervét és tan-
tervi utasí tását nézzük, azt lá t juk , hogy a IV. 
osztályában olyan fogalmazási készséget sze-
rezhetnek és szereznek is a gyermekek, amit a 
középiskola biztos a lapnak tekinthet. Termé-
szetes azonban, hogy az a fogalmazási készség, 
amit a népiskola nyú j t , még fejlesztésre szo-
rul, mert hiszen soha sem szabad elfelednünk, 
hogy i t t 10 éves gyermekről van szó. Ebben a 
korban pedig még egyik készség tökéletessé-
géről sem beszélhetünk. 

Ta lán a nyelvi magyaráza tok területéről éri 
a legtöbb vád a népiskolát. Ez onnan van, 
mer t a népiskola nem rendszerező nyelvtant, 
hanem a magyar nyelv szerkezetét, kifejező 
erejé t szemlélteti s ezzel a nyelvnek szóban és 
í rásban való használatát , a gyermek fejlett-
ségi fokához mér ten tudatosí t ja . A nyelv-
tények és nyelvi jelenségek tudományos rend-
szerezésére, valamint a meghatározások, sza-
bályok könyv nélkül való megtanulására nincs 
szükség az életben s így nincs szükség a nép-
iskolában sem. A nyelvi jelenségek és nyelv-
tények észrevétetése, szemléltetése és meg-
beszélése azonban nem történhetik és nem is 
tör ténik némi nyelvtani fogalmak nyúj tása 
nélkül. Annyi azonban tény, hogy a középisko-
lának, különösen az idegen nyelvek tanításá-
nál több nyelvtani ismeretre van szüksége, 
mint amit a népiskola nyú j tha t . H a megnézzük 
a középiskola tantervét , azt l á t juk , hogy ez 
a kérdés máris megvan oldva. Ugyanis a kö-
zépiskolában a nyelvtan taní tása legelőiről 
kezdődik, tehát a gyermek m á r sok ismerős 
nyelvténnyel, nyelvi jelenséggel találkozik s 
ezeket éppen csak rendszerezni s bővíteni kell. 
Hogy ezt az ismétlést, bővítést és rendszerezést 
a maga céljainak megfelelően hogyan végezze 
a középiskola, a r r a utasí tást adni nem va-
gyunk hivatottak. Azt azonban minden kétsé-
get kizáróan megál lapí that juk, hogy igenis a 
népiskola még a rendszerező nyelvtan tanítá-
sához is szilárd alapot ad a középiskolának. 
Olyan kis nyelvtantudást azonban, aki az ide-
gen nyelvek tanulásá t nyelvtani alapon kezd-
heti, a népiskola nem adhat a középiskolának. 

Ugyanígy vagyunk a számolással és mérés-
sel is. A népiskola I—IV. osztályában az egész 
számokkal és tizedestörtekkel mind a négy 
alapműveletet e l sa já t í tha t j ák a gyermekek s 
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olyan számolási s mérési készséget szereznek, 
amit a középiskola, a maga céljai szerint to-
vábbfejleszthet. 

Mindezekből lá tha t juk tehát, hogy a népis-
kola, habár öncélú iskola s a benne nyú j to t t 
ismereteket a mindennapi s gyakorla t i élet 
szükségleteihez szabja, mégis előkészíti a gyer-
mekeket a középiskolára. Még világosabb ós 
határozottabb lesz ez előttünk, ha a népiskola 
IV. és a középiskola I. és I I . osztályának Tan-
tervét összehasonlítjuk. A középiskolák Tan-
terve igenis számol a népiskolával. S azzal, 
hogy sok-sok olyan anyagot ismétel, amit már 
a népiskolában is tanult a gyermek, könnyedén 
megvalósí that ja azt a pedagógiai elvet, ami az 
ő célkitűzéseinek megfelel. Ismétlések közben 
rendszeresíthet, bővíthet és érdeklődést irá-
nyí that olyan irányban, amelyben aztán tovább-
építhet. A népiskola öncélúsága sem jogcím te-
hát ar ra , hogy a népiskolát okolják a harma-
dikos gimnazista öngyilkosságáért. Nem lehet 
okolni már csak azért sem, mer t hiszen három 
éven át az a gyermek megfelelt a középiskolá-
ban. Hogy mi lehetett az oka a hanyat lásnak, 
azt a helyzet ismerete nélkül nehéz volna meg-
állapítani. 

Abban a cikkben jól nevelt gyermeknek tün-
teti fel a tanár az elhúnyt gimnazistát . Ez min-
den bizonnyal elsősorban a szülői ház érdeme, 
de része van benne a népiskolának s annak 
a középiskolának is, amelybe jár t , mert hiszen 
a cikkben említett jótulajdonságok kifejlődése 
csak a nevelés eredménye lehet. A magunk 
igazolására i t t csak annyit mondhatunk, hogy 
a népiskolai „játékos" munkában a hangsúly 
a nevelésen van. Mi nevelve taní tunk, ami sok 
életörömet nyú j t s ez a nevelés nem vezethette 
a gyermeket öngyilkossághoz. Ott valami rend-
ellenes lelki okok lehettek, amelyekért egyik 
iskolatípust s egyik tanár t sem lehet okolni. 

Egyébként a népiskolai módszert, amit a cikk-
író ,játékos"-n.ak nevez s ami szerinte a diák 
öngyilkosságát okozta, biztos tudomásunk sze-
r int több középiskolában is alkalmazzák, még 
pedig sikerrel. Éppen a közelmúltban beszél-
gettem az egyik volt taní tványommal, aki gim-
nazista. Érdeklődtem, mely tan tárgyakból s 
hogyan t anu l j a meg a feladott leckét! E r r e ő, 
többek között, a következőket mondotta: 

— X. t anár úrná l nem sok gondot ad a lecke, 
mert az éppen úgy tanít, amint az elemiben 
tanul tunk. A múltkor is bejöt t fö ldra jzórára 
s ezzel kezdte: — Fiúk, láttatok-e már székely 
ember t ! Mire azt válaszoltuk, hogy: nem. — H á t 
én mi vagyok!! Én is székely vagyok! Nézze-
tek meg! — mondotta a t anár úr . — Idevaló 
vagyok, ni! — mondotta s a nagy térképen 
megmuta t ta a Harg i ta vidékét. Mi elővettük 
kézitérképünket, mi is megkerestük a Hargi-
tát. A tanár ú r megkérdezte, hogy a Budai-
liegyeknek vagy pedig a Harg i t ának lehetnek-e 
magasabb csúcsai! Mi megnéztük a térképen 
mind a két hegységet és megmondottuk, hogy 
a Harg i tában magasabb hegycsúcsok vannak. 
Azt is megállapítottuk, hogy kétszer, három-
szor olyan magas hegycsúcsok vannak ott, 

mint a budai János-hegy. Aztán a t aná r úr 
elmondotta, hogy ő f i a t a l korában be j á r t a azt 
a vidéket. Elmondot ta azt is, hogy nagyon 
szép t á j a k a t látott ott. A fenyvesekkel, bük-
kösökkel borí tot t hegyekről sebes patakok foly-
nak két folyóba. Azt m á r nem mondta meg, 
hogy melyik az a két folyó, de mi megkeres-
tük a térképen s megállapítottuk, hogy a Ma-
ros és az Olt. A tanár ú r képeslapokat is mu-
tatott arról a vidékről. Mi sok mindent kér-
deztünk tőle s ő mindent megmondott. E lmondta 
azt is, hogy milyenek ott a falvak, városok s 
hogy hogyan él ott a nép. Közben mivelünk 
is ki talál ta tot t egyet-mást. Azt mi ta lá l tuk ki, 
hogy ott sok állatot tenyészthetnek, mer t sok 
az erdei legelő. E r r e a t aná r úr a havasi pász-
torok életéről mondott sok szépet. Én magam-
ban azt gondoltam, hogy én is szeretnék azon 
a szép vidéken pásztor lenni, kunyhóban lakni, 
juhtejet inni, juhsa j to t enni. 

És így tovább beszélte el az én volt taní tvá-
nyom a földrajzórán szerzett élményét, mely-
nek egyik értékes része volt az is, hogy a ta-
nár az óra utolsó felében a nagy t áb lá ra le-
ra jzol ta t ta azt a vidéket, aztán az egyik gyer-
mek a térképen, a másik pedig a vázla t ra jzon 
mutat ta a vidék egyes folyóit, hegyeit, váro-
sait. I t t még azzal is „játszott" a tanáruk , hogy 
a felelő gyermek há ta t fordított a térképnek, 
a tanár kimondott egy földrajzi nevet, mire 
a gyermek hirtelen a térkép felé fordul t és 
megmutat ta , hol van. 

— A tábláról a térképvázlatot letörülöm, — 
mondotta a tanár úr. — K i tudja emlékezetből 
lerajzolni a Maros és az Olt vidékét! — kér-
dezte. E r r e többen jelentkeztünk. Az egyik le-
rajzolta a hegyeket, a másik a folyókat, a har-
madik meg a városok helyét jelölte meg a ra j -
zon. 

— Nekünk nagyon tetszett ez a vidék. Hár -
man összeálltunk s otthon arany csomagoló-
papirosra is lerajzoltuk a térképét. Még képes-
levelezőlapokat is gyüj töt t i ink arról a vidék-
ről s ezeket a térkép köré illesztettük, — mon-
dotta az én volt taní tványom. 

Lám, ez a tanár a gimnáziumban éppen olyan 
játékosan tanított , mint a népiskolában taní-
tanak. S ez nem komoly t anu lás ! . . . V á j j o n az 
ilyen „ játékos" módszer nem kergeti öngyil-
kosságba a gyermekeket ! . . . Vájjon nem töb-
bet ér az ilyen földrajzóra, mint az, amelyen 
a vidék határa i t , hegyeit, folyóit, városait , né-
pét, népének foglalkozását, éghajlatát és ter-
ményeit könyvszerű előadásban, tudományos-
kodó komolysággal ha l l j a a gyermek, ami t az-
tán a könyvből megtanulva, a következő órán 
felmondja a leckét! . . . Nem mondjuk, hogy a 
középiskolában nem kell a tankönyv. Kell, mert 
a tudományos életre való előkészítés könyvből 
való tanulás nélkül el sem képzelhető. Hanem 
az ilyen taní tás mellett a tankönyv, legalább 
is a középiskola alsóbb osztályaiban, csak az 
összefoglalásnak, a megrögzítésnek és az is-
métlésnek lesz az eszköze. Az ilyen komoly 
munkára pedig a népiskola még a „játszva" 
tanítás mellett is előkészíti a gyermekeket. 
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AZ ÉRZÉKEK UÍEVEJLÉSE. 
í r ta : PÁLDI ERVIN. 

A^agy tíz-tizenkét évvel ezelőtt dr . Kenyeres 
Elemér a Néptanítók Lapja hasáb ja in „A kis-
dednevelés elméletének fejlődése" címen érte-
kezett s ennek a cikknek keretében az érzékek 
nevelését is érintette. Minthogy ez a kérdés 
mostanában mintha kissé hát térbe szorulna, 
azért megkísérlem azt felúj í tani s újabb szem-
pontok szerint megvilágítani.1 

Egészen határozottan á l l í that juk, hogy az 
ember lelkének tökéletesedése az érzékek ki-
művelésétől függ. H a valakinek valamihez 
nines érzéke, bizonyos, hogy arról, abból a kör-
ből lelkében nem is keletkezhetnek világos és 
határozott képzetek. Ha valaki valamit nehe-
zen ért meg, nehezen saját í t el, a r ró l azt szok-
tuk mondani, hogy: „nincs érzéke hozzá." 

Bá t r an mondhat juk, hogy a tanítói munka 
tökéletessége vagy tökéletlensége az érzékek 
fejlesztésétől függ, éppen azért ezzel a kérdés-
sel foglalkozni igazi tanítói fe ladat . 

Az érzékek nevelésével manapság különösen 
Montessori Mária foglalkozik. Szerinte az 
„olyan pedagógiai módszerben, mely kísérle-
tekre támaszkodik, az érzékszervek nevelése a 
legfontosabb". Míg a kísérleti pszichológia 
csak méri az érzeteket, addig a kísérleti peda-
gógia neveli is azokat. Innen van az, hogy 
Montessori érzéknevelő eszközöket ad a gyer-
mek kezébe, miközben megfigyeli, hogy az esz-
közöket használó gyermek miként bánik azok-
kal. Mikor tehát a gyermek ezekkel az eszkö-
zökkel foglalatoskodik, akkor lelkében olyan 
folyamatok mennek végbe, amelyek élesztik, 
fokozzák érdeklődését s tovább indí t ják kere-
sési, kutatási vágyát.2 Montessori Máriának 
egész eszközsorozata van, amelyek szerinte az 
érzékek nevelésére alkalmasak. Ezeket az esz-
közöket különválasztotta, mégpedig az egyik 
csoportba azokat, amelyek a gyengetehetségű, 
a másik csoportba pedig azokat, amelyek a 
normális gyermekek érzékszerveinek nevelé-
sére alkalmasak. Ö azt mondja, hogy a gyenge-
tehetségű gyermekeket ezek nélkül az érzék-
nevelő eszközök nélkül nem is lehet tulajdon-
képení taní tásra fogni, hanem ezekkel a mes-
terséges érzéknevelő eszközökkel kell őket elő-
készíteni a taní tásra . Egészen másként van ez 
a normális gyermekeknél. Ezeknek nemcsak a 
megfigyelőképesságüket nevelhet jük velük, ha-
nem egyben önmunkásságra is serkent jük, 
amennyiben szabadságot adunk neki a meg-
figyelésre, gondolkozásra és alkotásra. 

I lyen eszközt többfélét használ Montessori. 
A szemmérték gyakor lására s egyben a tér-

1 A szerző érzékek neveléséről szól, ami nem tévesztendő 
össze az érzékszervek kiművelésével. (Szerk.) 

2 Ez azért történik, mert ha a gyermeknek valamihez 
érzéke van, érdeklődik is az iránt. (Szerk.) 
r 

fogatbeli különbségek érzékeltetésére például 
a következő eszközt a d j a a gyermek kezébe: 
olyan dobozt, mint amilyenben a rézsúlyokat 
ta r t ják . Ebbe milliméter á tmérőjű különbség-
gel lyukak vannak vá jva s minden lyukban 
egy-egy henger van. Van olyan doboz is, mely-
nek hengereiben fokozódó szűkítéssel több hen-
ger van, úgy, hogy azok egymásba könnyen 
beilleszthetők, de fel nem cserélhetők. A gyer-
mek ezeket a hengereket a dobozból kiszedi, 
összekeveri, aztán újból a helyükre illeszti. E z 
olyan türelemjáték-féle eszköz, melynek lé-
nyege a figyelés, kísérletezés, keresés, próbál-
kozás és szemmértékfejlesztés. 

Montessori ugyanilyen eszközt ad a gyenge-
tehetségűek kezébe is, csakhogy azok méretei 
sokkal jobban különböznek egymástól, mint az 
előzőké, a normális gyermekeké. A gyenge-
tehetségű gyermek érzéke sokat fejlődött m á r 
akkor, mikor a normális gyermekek eszközébe 
is könnyedén bele tud ja helyezni a hengereket. 

Természetes, hogy ezeket az érzékgyakorlato-
kat Montessori nem az iskoláskorban, hanem 
az óvodákban használja, sőt azt mondja, hogy 
az óvodáskort megelőzően két és fél-, három-
éves korban használhatók értékesen, mikor ezek 
a játékok különösen kedvesek a gyermekek 
előtt. Ha gyenge, vagy gyengébb tehetségű 
gyermekek kezébe ad juk ezt a játékot, akkor 
legyünk mellettük magunk is és folytonosan 
figyeltessük, hasonlí t tassuk össze a lyukak és 
a hengerek méretét azért, hogy a különbsége-
ket észrevegyék. Ha valamelyik hibázott, meg-
lá that juk r a j t a az elégedetlenséget, míg h a 
munkája sikerrel jár, örülni fog s ez további 
kísérletezésre készteti. Éppen azért ilyen ese-
tekben ne r i ad junk vissza attól, hogy t i tokban, 
észrevétlenül segítsük eredményekhez a gyer-
meket. Nem elég azonban, ha az ilyen henge-
rek visszahelyezését egyszer-kétszer végeztet-
jük, hanem ezt addig kell gyakoroltatnunk, 
míg a helyrerakás könnyedén nem megy. E z 
pedig- sokszor hetekig tar t , ami unalmassá vál-
batik. Ebben az esetben az érzékszervet nevelő 
játékot vál tsuk fel mással, de rövid idő múlva 
ismét t é r jünk vissza hozzá. 

A normális gyermekeknél segítségre nincs 
szükség, mert az eszköz minden hibát meg-
mutat, azt a gyermek észreveszi és k i jav í t j a . 
S mikor a gyermek h ibá j á t javít ja , akkor a 
térfogatbeli különbségeket hasonlí t ja össze és 
ebben az összehasonlításban van a gyakor la t 
nevelőértéke az érzékekre és a szellemre nézve. 
Hiba volna i t t azt gondolnunk, hogy a tér-
fogatról adunk ismereteket a gyermeknek. I t t 
nem ez a cél. De még az sem, hogy a gyermek 
hiba nélkül t ud j a a hengereket a mélyedésekbe 
visszahelyezni. A lényeg az, hogy a gyermek 
saját erejére támaszkodjék és önmagát ne-
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velje, mert semmiféle tanítói, illetve nevelői 
utasí tás és h ibajaví tás nem adha t j a meg azt 
az ügyességet, amit a gyermek önmunkássá-
gával maga szerezhet. 

Ha az ilyen kísérletek megfigyelésébe bele-
mélyedünk, sok pedagógiailag értékesíthető 
tapasztalatot szerezhetünk. Pl. Azt tapasztal-
ha t juk , hogy az egyik gyermek hosszabb, a 
másik rövidebb idő a la t t helyezi vissza a mé-
lyedésekbe a hengereket. Vagy pedig azt lát-
juk, hogy míg az egyik gyermeknek öt-hat-
szori kísérlet elég ahhoz, hogy a hengereket 
visszahelyezze, a másik ugyanezt az ügyessé-
get csak tíz-tizenöt kísérlet után szerzi meg. 

Mindezekből következtethetünk a gyermek 
szellemi képességére.3 

Dehát mi is ennek a dolognak a l ényege? . . . 
Az, ami minden érzóknevelésnek a célja, 
vagyis az érzéki ingerek közötti finom, árnya-
lati különbségek észrevevésének kifejlesztése. 
E r r e pedig nagy szüksége van a gyermeknek 
és minden embernek. 

Montessori Máriának azonban nemcsak ez, 
hanem ennél sokkal több eszköze van az érzé-
kek neveléséhez s valamennyinek az a célja, 
hogy a gyermek az érzéki ingerek fokozatos-
ságát észrevegye s ezzel érzékeit fejlessze. 

A kérdés most már az, hogy a népiskolában 
hogyan értékesí thetjük az érzéknevelésnek ezt 
az eszközét? . . . Bizonyára mindnyájan a r r a 
gondolunk, hogy ez a rendelkezésünkre álló 
idő, az eszközök hiánya s a nagy tananyag-

3 I t t azonban vigyázzunk, mert nem csak ennek az esz-
köznek használatából állapíthatjuk meg a gyermek szel-
lemi képességeit. (Szerk.) 

halmaz miatt lehetetlen. És ebben igazunk is 
van. Hiszen mondottuk már, hogy Montessori 
sem kívánja ezt az iskolában alkalmazni. Ezt 
nem, de a kísérletek eredményeit felhasznál-
ha t juk . A népiskolában is kell fejlesztenünk 
nemcsak a tér fogat érzékét, hanem a többi ér-
zékeket is, s erre bőséges módunk is van. Igaz, 
hogy az eszközök mások lesznek, de az érzékek 
fejlesztésének módja és célja ugyanaz. Vegyük 
mind já r t a té r fogat érzékének fejlesztését! 
Tantervünk és Utas í tásunk szerint a mérege-
tést, és pedig a szemmérték utáni méregetést 
is, már az I. osztályban meg kell kezdenünk s 
végig kell vele haladnunk valamennyi osztá-

lyon. Mikor pl. azt a feladatot ad juk , hogy a 
könyv hányszor fér el a pad vagy az asztal 
lapján, a gyermekek a könyv, a pad, esetleg az 
asztal lapjának té r fogatá t szemmel mérege-
tik, összehasonlítják, szóval tér fogatot becsül-
getnek. Majd a könyvet ráhelyezik a pad vagy 
az asztal lapjára, körül ra jzol ják s tovább ha-
ladnak a méregetésben. Mikor ezt teszik, köz-
ben is állandóan összehasonlítgatnak, számlál-
gatnak, szemmel méregetnek. Montessori a 
gyermek öntevékenységének szabadságát állan-
dóan hangoztat ja, de hangozta t ják az ú jabb 
módszeres eljárások megalkotói és hívei is. 
Éppen azért a gyermek öntevékenységének itt 
is helyet kell biztosítanunk. Méregetés köz-
ben csak hagyjuk magára , tévedéseit ne javí t -
gassuk. Ezt vegye észre, keresse meg és korri-
gá l ja ő maga. Ha ugyanezt a mérést többször 
elvégeztetjük, a folytonos gyakorlás nemcsak 
hasonló térfogatok méregetésére teszi őt ké-
pessé, hanem térbeli érzéke fejlődik s más te-
riiletet is könnyebben fog méregetni. Hasonló, 
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s a gyakorlat i élettel szoros kapcsolatban lesz 
pl. a következő fe lada t is: — Figyel jé tek meg, 
hogy ez a dolgozóasztal mekkora területet fog-
lal el ebben a tanteremben! — Váj jon mekkora 
területe t foglalna el két-három akkora asztal1? 
— Hány ekkora asztalt helyezhetnénk el a 
tanteremben egy sorban s hányat az egész tan-
teremben? — V a g y : Kinn vagyunk a kertben 
s v i rágágyat l á tunk s ezzel kapcsolatban vé-
geztetünk összehasonlításokkal, szemmértékkel 
való méregetéssel, ma jd pedig igazi munkával 
területszámításokat. Például: — Hány ilyen 
v i rágágya t lehetne készíteni a ker t egyik felé-
ben? — Hányat az egész kertben? — Mikor 
ezt a gyermekek már összehasonlítgatják, 
szemmértékkel méregetik, akkor aztán a ke-
zükbe adjuk a zsinórt, a meghegyezett fadara-
bot s elkészíttetjük a vi rágágyakat . Az ilyen 
előző becsülgetéseknek a végrehaj tot t munka 
mintegy igazolása lesz. 

Az összliangzatos nevelés szempontjából 
azonban nem elégedhetünk meg csupán a tér-
fogat érzékének kifejlesztésével. Még sok-sok 
érzék is van, amire szükség van az igazi em-
ber t ípus kialakításához, s ezeknek nevelését 
nagy hiba volna elmulasztanunk. Vegyük pl. 
csak a szépérzéket, melynek fejlesztése egyik 
legszebb feladata a népiskolának. A gyermek-
nek hiába magyaráznánk, hogy miért szép ez 
vagy az a rajz, festmény, kép, szobor, virág-
csokor, vagy miért csinos valamely fogalmazó-
füzet külső és belső alakja. Normális gyer-
mek ezt, ízlésének fejlettségéhez mérten, úgy 
is megmondja. I t t sem lehet más a módszer, 
mint a térfogatérzék fejlesztésénél. I t t is mi-
nél több szép, csinos rajz, kép, festmény, szo-
bor, virágcsokor, bútor, ház stb. szemlélteté-
sére s azok összehasonlítására kell gondol-
nunk. Sőt a szemléltetéssel, összehasonlítással 
sem elégedhetünk meg, hanem a gyermeket 
a r r a kell indí tanunk, hogy maga is alkosson 
szépet s erre minél több alkalmat kell neki 
szolgáltatnunk. Az ilyen alkalmak bőségesen 
adódnak az otthoni meg az iskolai életben is. 
Ha pl. valamit az osztállyal lerajzoltatunk, 
akkor a rajzokat összeliasonlíttatjuk s megálla-
p í t t a t juk , hogy melyik a szebb, az ízlésesebb, 
csinosabb. A csinosabbakat hosszabban, alapo-
sabban szemléltetjük s közös beszélgetéssel 
megállapí t tat juk, hogy melyek benne azok a 
jegyek, amelyek a többitől elütnek s azt széppé 
teszik. Ha a füzetek csinosságáról akarunk 
szemléleteket n y ú j t a n i s ezzel a szépérzéket 
a gyermek lelkében fejleszteni, akkor nézes-
sük át egyenként az osztály dolgozatfüzeteit s 
rendeztessük el azokat csinosság szerint. Köz-
ben azonban ne a tanító irányítgasson, hanem 
maguk a gyermekek végezzék el a munkát. 
Először az egyik, aztán meg a másik. S ez az 
ellenőrző munka nagyban hozzá fog járulni 
ahhoz, hogy a gyermek keresse azokat a jegye-
ket, amelyek a füzeteket széppé, csinossá 
Tesz i k . 

Ne elégedjünk azonban meg a szépnek tiszta 
észrevetetésével, mer t ez a szépérzék fejlesztése 
szempontjából fontos ugyan, de nem minden. 

A lényeg itt is az, hogy a gyermekek követni 
is tud ják a szépet, a csinosát, éppen azért ők 
is olyan szép füzet kiáll í tására törekedjenek, 
mint amelyekben felismerték a szépet. Tehát 
sok-sok szemlélet, sok elmerülés, összehasonlí-
tás és hasonló alkotás a szépérzék fejlesztésé-
nek a módja. 

Aztán ott van a rendérzékre való nevelés, 
mely szorosan összefügg a szépérzék nevelésé-
vel. A rendről beszélni és nem megkövetelni 
annyi , mint rendetlenségre nevelni a gyerme-
ket. Rendérzéke csak akkor fog fejlődni, ha 
sok rendes dolgot szemléltetünk vele sokszor, 
s nagyon sokszor rendet csinál tatunk vele, 
amibe aztán maga is gyönyörködni fog. A 
rendérzék nevelésénél az a fontos, hogy a gyer-
mek érezze a rendnek felemelő jó hatását. Pél-
dául ha táská jában rendetlenség van, hiába 
mondjuk neki, hogy az nem szép s hogy há t rá-
nyos is. A rend érzékét csak akkor neveljük 
bele, ha ő maga r a k j a rendbe a táská jába levő 
dolgokat, mégpedig nem is egyszer, hanem 
mindannyiszor, valahányszor erre szükség van. 
Mikor ezt teszi a gyermek, akkor a rendetlen-
séget önkéntelenül összehasonlítja a renddel, 
í g y a rendetlenség kellemetlen, a rend pedig 
kellemes érzelmeket fog a lelkében kelteni. 
Egészen bizonyos, hogy ő a kellemes érzelmek 
u tán fog vágyódni s ez' a kellemes érzelmek 
u tán i vágy ind í t ja majd őt ar ra , hogy holmija 
között rendet teremtsen. 

Montessori is ezeket az elveket követi óvo-
dá jában akkor, mikor a kis játékszobát, kony-
hát, szekrényeket, edényeket rendberakja , sőt 
a tanterem rendjére is ál landóan a gyerme-
kek ügyelnek. I t t tehát bántó, kellemetlen és 
kellemes hatások összehasonlításáról van szó 
s a mérleg mindig a rend serpenyője felé bil-
len. S minél többször billen erre, annál bizto-
sabb a rendérzék fejlesztése. 

Állandóan beszélünk nyelvérzékről is, ami a 
szép beszéd, a szabatos, világos fogalmazás és 
helyesírás taní tása szempontjából annyira fon-
tos. I t t sem elégedhetünk meg azzal, hogy a 
szép, magyaros, kellően hangsvilyozott be-
szédre, a világos, magyaros fogalmazásra és a 
helyesírás szabályaira hívjuk fel a gyermekek 
figyelmét. I t t is a szemléltetés a fontos. Sok 
szép, magyaros, szabatos, szépen hangsúlyo-
zott, kellemes ha tású beszédet halljon a gyer-
mek. Olvassunk és olvastassunk el szépen meg-
ír t történeteket, elbeszéléseket s figyelje meg 
ezek nyelvezetét, az írók kifejezési módját, 
tá rsa inak sikerült fogalmazványát s maga is 
ugyanígy törekedjék gondolatait szóban és 
í rásban kifejezni. A nyelvérzék fejlesztésének 
igen jó eszköze a fogalmazványok megbeszé-
lése és közös javí tása , mert i t t felszínre kerül-
nek a helyes és helytelen esetek, amiket a gyer-
mekkel megéreztetünk, jav í t ta tunk s a ki javí-
tot ta t elmondjuk, leírjuk, elmondatjuk, leírat-
juk. Valahányszor a helyesírás vagy a nyelvi 
magyarázatok keretében alkalom kínálkozik 
rá, nyelvünk szerkezetének sa já tságai ra ne 
csak rámutassunk, hanem a szépet, a helyeset, 
a felállított példa alapján alkalmaztassuk is, 
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mégpedig írásban és szóban is. Ne tűr jük , 
hogy gyermekeink pongyolán beszéljenek s 
pongyolán í r janak . Ha ezt észrevesszük, nyom-
ban gondoskodjunk olyan hatásokról, ame-
lyekkel ezeket ellensúlyozhatjuk. Vegyük 
észre a beszédben, í rásban való fejlődést s 
minden kicsi erre való törekvést. Ez buzdító-
lag fog gyermekeinkre ha tn i s ezzel már meg 

is indult a nyelvérzék fejlődésének önálló 
folyamata. 

I i a végiggondolunk a többi érzéken, lá tni 
fogjuk, hogy azok nevelése is éppen figy tör-
ténik, mint az elmondottakból lá that tuk. Ha 
elér jük azt, hogy gyermekeink érzékeinek ne-
velése már önálló alakot ölt, akkor eleget is 
te t tünk erre vonatkozó feladatainknak. 

MAGYAR PEDAGÓGIAI LEXIKON. 

Ötesztendős munka eredményeképen a napok-
ban kikerült a nyomdából a Magyar Pedagó-
giai Lexikon második, befejező kötete és ezzel 
teljessé vált ez a valóban nagyszabású vállal-
kozás, amelynek a magyar tudományos iroda-
lomban, de külföldi vonatkozásban is alig ta-
lál juk pár já t . Mert igaz, hogy a nagy nyugat i 
nemzetek már többízben is rendszerbe foglal-
ták a neveléstudomány elméleti és gyakorla t i 
vonatkozásait ; miután azonban éppen pedagó-
giai téren a világháborút követő évek világ-
szei'te a változások és átalakulások tömegét 
hozták magukkal, ezek a gyűj teményes mun-
kák nagyrészt elavultak. Elismerésre méltó 
módon, régen érzett h iányt pótol tehát most a 
Magyar Pedagógiai Lexikon, amikor a neve-
léstudomány hazai és külföldi eseményeit úgy-
szólván a legutolsó hetekig feldolgozza és rend-
szerbe foglalja. 

Az első kötet megjelenésekor részletesen ki-
emeltük azokat a cikkeket és címszavakat, 
amelyek a tanítóság és a népiskola szempont-
jából elsőrendű jelentőségűek. A második kö-
tet megjelenésével, az egész munka kerek 
egésszé válásával bontakozik azonban csak ki 
a maga teljességében a lexikon jelentősége. 
Mert ebben a hatalmas, kétezer hasábra ter-
jedő munkában mind a szakember, mind a 
nagyközönség hiánytalanul megtalá l ja a neve-
léstudomány valamennyi vonatkozását és el-
ágazását. A leghivatottabb szakemberek is-
mertetik a pedagógia magyarországi és kül-
földi történelmét, de egyben mai ál lapotát és 
az egyes országokban uralkodó tanítási- és is-
kola rendszereket. is; beható fejtegetések vilá-
gí t ják meg a neveléstudomány elméleti kérdé-
seit, valamint azoknak íilozóíiai alapvetését; a 
gyakorlat emberei tudásuk és tapasztalataik 
legjavát ad ják azokban a cikkekben, amelyek 
az egyes tan tárgyak oktatásának részletes ve-
zérfonalát foglalják magukban; végűi pedig 
egyedülálló gazdagságban vonul fel a lexikon 
személyi részében az, ami t régi és új , külföldi 
és belföldi pedagógusokról tudnunk érdemes 
és szükséges. 

Ezek volnának a lexikon ta r ta lmának fon-
tosabb csoportjai, mellettük azonban megvilá-
gítódik a pedagógia határ terüle t i kérdéseinek 
egész sora: a nemzetiségek és felekezetek okta-
tásügye, a tanítóság és tanárság illetmény- és 
nyugdíjkérdései, a gyermeklélektannak ma-
napság különösen fontos problémái, a magyar 

és külföldi irodalomnak pedagógiai szempont-
ból jelentős vonatkozásai és még ezernyi más. 

A második kötet gazdag tar ta lmából csak 
ta lá lomra emlí tünk meg a mindennapi taní tás 
folyamán nélkülözhetetlen cikkekről egynéhá-
nyat : Karbanbeszélés (Lux), Könyvnélkül ta-
nulás (Nagy J . B.), Mese (Kenyeres), Olvasás 
taní tása (Drozdy), Osztályozás (Pech), Test-
nevelés (Kovács). Á pedagógia elméleti és szer-
vezeti vonatkozásait többek között a következő 
— néha hata lmas tanulmánnyá bővült — fej-
tegetések t ámoga t ják : Kamaszévek, Kisded-
óvás (Kenyeres), Kul tú ra és kul túrpol i t ika 
(Kornis), Kultúrfi lozóüa és kultúrpedagógia 
(Sjrranger), Leánynevelés (Balassa és Berno-
lák), Munkaiskola (Lechnitzky), Népiskolai 
építési akció (Benisch), Népkönyvtárak (Ne-
velős), Népoktatásügy (Berwaldszky, Drozdy 
és Körösi), Nevelés (Weszely), Neveléstörténet 
(Fináczy), Polgár i iskolai tanítóképzés (Gyu-
lai), Puber tás (Várkonyi), Tanfelügyelet (Mos-
dóssy), Tanítóképzés (Kiss, Molnár és Váradi), 
"Újkori nevelés (Balassa és Prohászka). De 
ezeken a cikkeken kívül külön fel nem sorol-
ható gazdagságban talál juk itt a szakba vágó 
felvilágosítások és útbaigazítások egész soro-
zatát. 

Hata lmas munka ez, amely i lyesformán be-
fejezést nyert és az érte járó elismerésből 
oroszlánrész illeti a kitűnő szerkesztőt, Ke-
meny Ferenc ny. tankerületi főigazgatót, aki 
a magyar pedagógia két európai h í rű kiváló-
ságának, Fináczy Ernőnek és Kornis Gyulá-
nak segítségével i rányí tot ta a mintegy kétszáz 
neves munkatársa t . A Magyar Pedagógiai 
Lexikonnak nehéz időkben való megteremtése 
tehát elsősorban az ő nevéhez fűződik, de a 
mai magyar nevelővilágnak úgyszólván vala-
mennyi számottevő tagját magában foglaló 
munkatárs i gárda minden tag ja — kezdve Pro-
hászka Lajos segédszerkesztőn és Várkonyi 
Hildebrand főmunkatárson — önzetlen, becsü-
letes, százszázalékos munkát végzett. Vala-
mennyiök vállvetet t együttműködésének kö-
szönhető a Magyar Pedagógiai Lexikon életre-
hívása, amely mától fogva nemcsak a nevelés 
könyve, hanem megbízható kalauz mindazok 
számára, akik a mai élet egyik legfontosabb 
kérdéskomplexumában tájékozódni akarnak. 

A lexikon kifogástalan kiáll í tása a Révai 
Testvérek Irodalmi Intézet érdeme. (k. i.) 
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ISKOLÁNKÍVÜLI NÉPMŰVELÉS 

Diadalt aratott a bécsi nemzetközi nép-
táncbemutatón magyar néptáncunk. 

írta : FELCZÁN JÓZSEF. 

A z idegenforgalmat szolgáló úgynevezett 
ünnepi hetek sok, értéktelen programmpont ja 
között akadt olyan is, amely népművelési szem-
pontból is f igyelmet érdemel. Ilyen volt az a 
néptáncbemutató, amelyet több néprajzi és nép-
művelési társaság rendezett a mult hó folya-
mán Bécsben, az osztrák szövetségi állam elnö-
kének védnöksége alatt . 

A találkozó célja volt a néptáncokat az azok 
tanulmányozásával tudományosan foglalkozók-
nak bemutatni és az előadócsoportoknak alkal-
mat nyúj tan i a r ra , hogy a különböző néptán-
cok stílusát megismerjék és összehasonlítsák. 

A nemes szándékú vállalkozás teljes mérték-
ben nem ért ugyan sikert, mégis alkalmas volt 
ar ra , hogy a népművelés számára, különösen 
magyar szempontból megfigyeléseket tegyünk 
és hasznos következtetéseket vonjunk le. 

A találkozó rövid leírását következőkben ad-
juk: Június 9-én, szombaton, a város főpolgár-
mestere üdvözölte a megjelent nemzetek kép-
viselőit. A Ra thaus előtt, ahonnan a menet a 
Ringen át a Sehvvarzenberg-Platzra vonult. 
A szép és értékes felvonulásban nemzeti vise-
letükben, zenéjükkel résztvettek: indusok, bol-
gárok, lettek, dánok, svédek, hollandok, len-
gyelek, oláhok, ukra jna iak , nyugat-magyar-
országiak (Burgenland) és 8 különféle osztrák 
népcsoport képviselői. Este ismerkedőest volt 
a nemzeti kaszinóban. Másnap délután Perch-
toldorfban 3000 táncos pár muta t ta be az osztrá-
kok tizennyolcféle néptáncát, számos kiváló 
osztrák és más külföldi szakférf iú jelenlétében. 

Hétfőn, kedden és szerdán a Schönbrunn 
melletti Dreher-parkban délután ötórai kezdet-
tel folytak le a táncbemutatók. Egy-egy dél-
u tán 4—5 nemzet szép viseletében, nemzeti ze-
néje kíséretében muta t t a be táncait. A nyugat-
magyarországi és esztiandi csoportot kivéve, 
mindegyik nemzet kapott elismerő oklevelet. 
Hogy a mi m a g y a r népviseletünk és táncaink 
milyen sikert értek el, annak jellemzésére áll-
jon itt a Neues Wiener Journa l k r i t iká ja : 
„Mindenkit túlszárnyal tak a magyarok. A nők 
színpompás ruhákban ügyesen forog-tak, a ko-
moly férf iak könnyedén ugráltak, haj longtak, 
mintha csak valami felső hatalom haj to t ta , ve-
zette volna őket. Olyan zene kísérte ezt a tán-
cot, amely csak Magyarországon teremhet. Tele 
harmonikus merészséggel és fülbemászó sajá-
tossággal. Ösi emlékek, régi szokások adtak e 
táncoknak (párna-, fiaskó-, seprű-, kanász-, 
török-tánc, verbunkos és csárdás) mély értel-
met. A ruhák színének varázsa fogva ta r to t ta 
a szemeket. Mindez a legritkább élvezetet nyúj -
totta. A közönség megérdemelten frenet ikus 
tapsokkal adott is kifejezést elragadtatásának." 
Ennyi t írt egy lap akkor, amidőn a többi nem-
zetről csupán egy-két sorban emlékszik meg, 

ott is inkább a zenéjükről szólva. A hivatalos 
vélemény a mi táncainkat pompásaknak, fris-
seknek és természeteseknek talál ja . Jellemzi 
a sikerünket, gyönyörű népviseletünk, zenénk 
és táncaink diadalát az a körülmény is, hogy 
este mindenki csak a magyarokról beszélt. 
A jelenvolt magyarok nem győztek a feltett 
kérdésekre az ott megjelent szakembereknek, 
művészeknek, lapszerkesztőknek és népműve-
lőknek a magyar szereplők viseletére, táncára, 
lakóhelyére, foglalkozására, stb.-re vonatko-
zóan elégséges felvilágosítást és magyarázatot 
adni. Érdekes, hogy másnap megkétszereződött 
számmal jött a közönség és vá r t a a magyaro-
kat, mert az a h í r volt elterjedve, hogy újból 
táncolni fognak. Sajnos, ez nem történt meg; 
nehezteltek is ezért sokan, annyival is inkább, 
mert egyéb csoportok több napon át voltak 
láthatók és több alkalommal műsoron kíviil 
léptek fel, bemutatva egy-két különös sikert 
ért táncukat. Természetes, hogy ezzel maguk 
i rán t az érdeklődést és a rokonszenvet csak fo-
kozták. 

A mi népcsoportunk (Szakmái-, Szentistván, 
Kunszentmiklós és Koppányszántód) a hajóból 
kiszállva, autón érkezett a szereplés színhelyére 
és sietve távozott is, mert csak kevés idő állott 
rendelkezésükre. A rövid ottlét nem vált hasz-
ná ra szereplésüknek, inert bár igaz, hogy így 
is dicsőséget ara t tak , de a hosszabb tartózko-
dás, közvetlen érintkezés a közönséggel csak 
fokozta volna sikerüket, népszerűségüket, az 
i r án tuk való érdeklődést és rokonszenvet. Bez-
zeg más csoportok e téren másképpen jár tak el! 

Á bécsi nemzetitánc-találkozón való jelen-
létünk jó szolgálatot tett nemzeti ügyünknek 
s ezért, akik e téren érdemet szereztek (Paulini 
Béla a csoportvezető, stb.) a közvélemény há-
l á j á r a és elismerésére számíthatnak. 

Bécsben újból beigazolódott, hogy a mi nem-
zeti táncuilk, amelyet itthon oly kevésre be-
csülünk, — az idegen szemében nagy érték és 
gyönyörűség, amit különben Csokonai Vitéz 
Mihály így fejezett ki már régen: ,,A kiilső né-
pek bámulják díszedet s tula jdon nemzeted nem 
becsül tégedet." Keserű tanulságot nyúj t e te-
kintetben a bécsi néptáncbemutató, mert ott az 
osztrákok nemzeti táncai újból elfoglalták az 
őket megillető elsőséget, a többi, a modern tán-
cokkal szemben. Ott az i f júság i , társadalmi 
egyesületek főfeladatuknak tekintik a nemzeti 
tánc, a népviselet és a dal ápolását. Tüntetnek 
ezek mellett. Minálunk? A tánctanfolyamokon 
jó, ha hamupipőke módjára elvonulhat a ma-
gyar tánc. Szomorú tény, hogy a legtöbb i f jú -
sági, stb. táncalkalommal még a hagyományos 
első tánc sem a csárdás, vagy ha rá is húzza 
a cigány, senki sem já r j a . Nem szégyenli be-
vallani a magyar leány, fiú, hogy nem t u d j a 
a nemzeti táncot. 

Réthei P. Márián, a magyar nemzeti táncok 
legkiválóbb kutatója , ezeket í r j a ismert köny-
vében: „Igaz, hogy főképp nyelvében él a nem-
zet, de bátran adhatnánk hozzá azt a kiegészí-
tést, hogy él zenéjében, táncaiban is." Aki ezt 
nem érzi és nem val l ja , ment volna el Bécsbe, 
ott meggyőződhetett volna ennek igazságáról. 
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G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

Az újság szerepe a polgári jogok 
és kötelességek tanításában. 

í r ta : KAPOSI KÁROLY. 

A z újság igen hasznos, sőt nélkülözhetetlen segéd-
eszköze a polgári jogok és kötelességek tanításának. 
A gondolat nem új, a Tanterv és Utasítások is figyel-
münkbe ajánlják. Általánosan azonban még nem ak-
názzuk ki ezt a segédeszközt. Ezt az eljárást óhajtom 
néhány sorban és tanításmintában bemutatni. 

A polgári jogok és kötelességek anyaga életképek, 
életrészletek, helyzetek, tények, konkrét esetek a köz-
ségi és állami közösségben élő egyének nyilvános éle-
téből. Tehát nem tudományos tételek, tudnivalók tö-
mege, hanem gyakorlati élettapasztalatok, életisme-
retek. 

Ezek a gyakorlati és tapasztalati életismeretek ele-
mei a közigazgatás, az államháztartástan, a statisz-
tika, a köz- és magánjog, tehát több tudományág 
területéről valók. Mindezeket az elemeket szintétikus 
módon rendszerbe, egységbe foglalja a polgári jogok 
és kötelességek tanításának a célja: a nemzeti közös-
ség és törvénytisztelet fejlesztése. 

A polgári jogok és kötelességek előírt tantervi anya-
gát úgy szereztessük meg tanulóinkkal, mint ahogyan 
a világot járó egyszerű ember szerzi tudását: azaz 
élményekből, tapasztalatokból, a megfigyelésekből, a 
valóságos élet szemléletéből, mások élményeiből, új-
ságokból. 

Mi sem természetesebb, hogy a legközvetlenebb 
ismeretszerzési forrás a valóságos élet részleteinek 
szemlélete, az egyéni élmények és a megfigyelések. 
Azonban vannak ennek a tárgynak keretében olyan 
anyagrészletek is, amelyeket semmiképen nem szerez-
hetnek meg a gyermekek közvetlen átélésből és szem-
léletből. Itt vehetjük hasznát az összegyűjtött újság-
híreknek. 

A kis- és nagyközségben lakó tanuló tanuja lehet, 
amint a rendőr bekísér egy duhajkodó, rendbontó 
legényt, de már a járásbíróság előtt és környékén 
szenvedélyesen beszélő embercsoportokat, a síró asz-
szonyokat, az ügyvédeket feleikkel nem láthatja. Bí-
rósági tárgyalásoknak ritkán lehet egy-egy gyermek 
a közvetlen tanuja. Ezt az anyagrészletet is el kell 
sajátítania. Ennek is keresni kell a gyakorlati módját. 

A fővárosi gyermek minden lépten-nyomon tanuja, 
hogy hogyan gondoskodik a város vezetősége a nagy 
embertömeg egészségéről, a szemét összegyűjtésének, 
az utcák állandó söprésének, öntözésének, a hó-
hányásnak és eltakarításnak, a városi tűzoltók mun-
kájának, a sétaterek gondozásának, a szegényeknek 
étellel, szénnel, ruhával való ellátásának stb. Ugyan-
akkor nem tudják a kis- és nagyközségek egyszerűbb 
életét megfigyelni. De tanítanunk ezt az anyagrészletet 
is kell. 

Ilyen módszeres egységek tanítása keretében mások 
élményei, közleményei, beszámolásai hozzásegítik a 
gyermekeket belső élményekhez. 

Az újságok is közölnek a nyilvános közéletből élet-
képeket, részletekei, konkrét eseteket, tényeket. Ezek-
nek a beszámolóknak, híreknek gondosan kiszemelt 
részletei pótolhatják a közvetlen megfigyelést és át-
élést. Alkalmasak teliét tények szemléltetésére és egy-

egy ismeret megértetésére. Épp ezért ajánlatos az 
ilyen újságközleményeket tervszerűen gyűjteni. Aláb-
biakban beszámolok, hogy tanmenetem szerint (buda-
pesti viszonyokhoz) milyen természetű és tárgyú 
újságközleményeket használok fel: 

I. A községek életéből: elöljáróságok, képviselő-
testületi tagok választása; beszámolók a képviselő-
testületek munkájáró l (költségvetés, útépítés, segélyek, 
illetőségi ügyek stb.). 

II. A főszolgabíró munkája köréből: kiszállások a 
községek választásainak vezetésére, a községi elöl-
járóság munkájának ellenőrzése, népgyűlések, kar-
hatalmi esetek, intézkedések tűz vagy árvíz esetén. 

III. A rendezett tanácsú vagy megyei városok élete 
köréből: a városi tisztviselők választása, a tisztviselők 
munkája, a városi képviselőtestület tanácskozásaiból 
könnyen érthető, egyszerű ügyek. 

IV. A törvényhatóságok életéből: az alispán és fő-
ispán munkájából részletek, egyszerű esetek a tör-
vényhatósági bizottság gyűléseiről, a közigazgatási 
bizottság tagjainak jelentéseiből. 

V. Hasonló részletek a főváros életéből. 
VI. Az adók köréből: mennyi adó folyik be egy-egy 

községben, városban, vármegyében; kiadások és be-
vételek az államháztartásban, mire fordítják a pol-
gárság adőfilléreit? 

VII. Az állami anyakönyvek, statisztika köréből: 
népesedési mozgalmak egy-egy községben, városban 
az anyakönyvek adatai alapján, érdekes adatok a nép-
számlálás adataiból. 

VIII. Közegészségügyek köréből: a tiszti orvos je-
lentéseiből részletek, élelmiszerhamisítási, hús- és 
gombamérgezési, egészségtelen élelmiszerek elkobzá-
sáról szóló esetek. 

IX. Az ipar köréből: jelentés a tanoncok vizsgájá-
ról, ipartestületi ügyek, balesetek gyárakban, hiányos 
védőberendezések. 

X. Az igazság védelme köréből: egyszerű ügyek tár-
gyalása járásbíróságon, törvényszéken; fellebbezési 
esetek. Egy-egy ügy sorozatos tárgyalása a különböző 
fokú bíróságokon. 

XI. Az egyesületek és a sajtó köréből: különféle 
egyesületek munkája , alapszabályjóváhagyás, egyesü-
letnek feloszlatási esete, bejelentett gyűlések, nem 
engedélyezett gyűlések, esetek a karhatalom beavat-
kozására, sajtóvétségre. 

Kis- és nagyközségek életéről szóló beszámolásokat, 
híreket járási székhelyeken megjelenő hetilapokban 
találunk; a rendezett tanácsú vagy megyei városok 
lapjaiban a helyi nyilvános életből találunk szeinlé 
leti anyagot; a törvényhatóságok működéséről vár-
megyei székhelyeken megjelenő lapokból gyűjthetünk 
értékes részleteket. A fővárosi lapok „Törvénykezés", 
„Egyesületi hírek", „Főváros" című rovataiból sok 
alkalmas szemléltető anyagot gyűjthetünk. 

A megfelelő újságközlemények alkalmas részleteit 
színes ceruzával megjelölöm és tartalomjegyzékszerűen 
számontartom, hogy szükség esetén gyorsan kéznél 
legyenek. 

Tanításom anyaga: a rendezett tanácsú, illetőleg a 
megyei város. A szemléleti anyagot a „Kőszeg és 
Vidéke" című vidéki lap 1932. évi 22., 23., 26. szá-
mának közleményeiből válogattam ki. 
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Részletes eljárás. 

I. 
a) A k a p c s o l ó i s m é t l é s b e n íőbb fel-

szólításaim a következők: Gondoljatok azokra 
a kis- ós nagyközségekre, amelyekben látogató-
ban voltatok, vagy amelyekről az újságból hí-
reket olvastunk! Sorolj fel kisközségeket! Sorolj 
fel néhány nagyközséget! Gondoljatok P a r r a g 
kisközség elöljáróságára! (A választásról szóló 
h í r volt a szemléleti anyagunk.) Sorold fel 
elöljáróságának tagja i t ! Sorold fel Csurgó 
nagyközség elöljáróságának tagja i t ! Számolj 
be ennek az újsághírnek az alapján Csurgó 
nagyközség képviselőtestületének gyűléséről! 
(Kezébe adom a Belsősomogy című hetilapnak 
megfelelő számát és rámutatok a kijelölt köz-
leményre.) 

b) B e s z á m o l á s a m e g f i g y e l é s i f e l -
a d a t o k r ó l é s a g y ű j t ő m u n k á r ó l . 
P r o b l é m a g y ü j t é s . Olvasd el az első fel-
adatot! — í r d össze és keresd meg a térképen 
azokat a vidéki városokat, amelyekben láto-
gatóban voltál! — Számoljatok be munkátok-
ról! — Én Szolnokon voltam. Szolnok i t t van 
a Tisza mellett. — Én Kaposvárot t voltam. 
Kaposvár i t t van Somogy vármegyében. — 
Figyeld meg a je lmagyarázatban — muta-
tom —, mit jelent Szolnoknak ez a jele 

és Kaposvárnak ez a ^ ^ jele! — Szolnok a 

25—50.000-es lakosságú városok közé tartozik. 
Kaposvár a 10—25.000-es lakosságú városok 
közé tartozik. — Szolnok és Kaposvár rende-
zett tanácsii vagy megyei város? (A régi r. t. 
város elnevezés mellé odaí r tam: megyei vá-
ros.) — Tanító bácsi kérem, mit jelent az, hogy 
rendezett tanácsú vagy megyei város? Ki tud 
Jenőnek felelni? — Nincs jelentkező. — Hogy 
el ne felejtsük a kérdést, í r juk fel a táblára! 

Olvasd fel a második feladatot! — Olvasd el 
az asztalra k i te t t ú jságban a színes ceruzával 
kijelölt részleteket Kőszeg város életéből és 
figyeld meg a kitett képeslapokat! Számolj be 
gyűj tőmunkádról ! 

— A kormányzó úr Kőszeg városának kö-
szönetet mondott a szép ünnepségekért. — 400 
évvel ezelőtt Jur is ich Miklós a török ellen 
hősiesen megvédte Kőszeg várát . Ezt a győ-
zelmet ünnepelték most Kőszegen. A kor-
mányzó úr is ott volt az ünnepségeken. •— A 
világháborúban elesett hősök emlékére szép 
tornyot építettek. Ezt az emlékművet a kor-
mányzó úr is megkoszorúzta, — egészítik ki 
egymást a gyermekek beszámoló munká juk-
ban. — Miért a polgármesternek küldte a kor-
mányzó úr a köszönő levelét? Ki a polgármes-
ter a városban? — kérdezik a gyermekek. — 
Í r j u k fel ezt a kérdést is a táblára. E r r e is fe-
leletet keresünk a mai órán. — Ki tud még 
érdekes kérdést felvetni az újságolvasás alap-
ján? — Azt is olvastam az újságban, hogy a 
képviselőtestület 10 bizottságot választott . Mi-
lyen munkát végeznek ezek a bizottságok? — 
"^ok tisztviselő munkájáról is olvastam. Miért 

kell olyan sok tisztviselő a városban? -— (Mind-
ezeket a kérdéseket fe l í r tam a táblára.) Érde-
kes és nehéz kérdésekre kell a mai órán fele-
letet keresnünk. 

I I . 
1. A p o l g á r m e s t e r m u n k á j a . Elő-

ször K a t a kérdésére keressünk feleletet: mi a 
polgármester munká ja? Olvasd el az újságból 
ezt a részt! — „A városháza kapu jában Jam-
brits Lajos, polgármester köszöntötte a Kor-
mányzót. A polgármester köszönetét és hódo-
latát tolmácsolta a Kormányzónak azért a ki-
tüntetésért , hogy a város ünnepének fényét 
megjelenésével emelte." — Beszéljük meg az 
olvasottakat! — Én azt gondolom, hogy a pol-
gármester a város vezetője, mint a bíró a köz-
ségben. Azért fogadta ő a városháza kapujá-
ban a Kormányzó ura t . — Helyes a vélemé-
nyed. 

Olvasd fel ezt a részletet is! — „A közgyű-
lést J ambr i t s La jos polgármester nyi tot ta 
meg." — A községben a bíró, a városban a pol-
gármester vezeti a képviselőtestület közgyű-
léseit. — A városoknak a polgármester a feje, 
a vezetője, — á l lap í t ják meg a tények a lapján 
a gyermekek. 

De más munká ja is van a polgármesternek. 
Gondoljatok a j á rásban a főszolgabíró mun-
ká j á r a ! Soroljatok fel azok közül néhány fon-
tos munkát ! — A főszolgabíró felügyel a já-
rásban a rendre, felügyel az országos vásárok 
rendjére! — Megbünteti , akik zava r j ák a ren-
det. — Engedélyt ad gyűlések ta r tására . Fel-
oszlathat ja a gyűlést, ha izgatnak a szónokok. 
— Lát já tok , ugyanezt a munkát a polgármes-
ternek is el kell végeznie a városban. — Akkor 
a polgármesternek kétféle munká ja van. Ve-
zeti a várost, mint a bíró a községet és azt a 
munkát is végzi, ami t a főszolgabíró végez a 
járásban, — vélekedik egy élénkeszű fiú. — 
Igen, Jenő, teljesen jól gondolta el és állapí-
tot ta meg a polgármester munkáját . Mondd el 
ezt te is! (Közben fel í rom ezt a megállapítást 
a táblára.) 

Most már tudom, mi a polgármester és mi a 
a munká ja . — Már feleltünk K a t a kérdésére, 
— ezek a felszólalások igazolják, hogy a gyer-
mekek megértet ték a tárgyalt konkrét esetek 
a lap ján felvetett kérdésüket és feleletet is ke-
restek arra . 

2. K i k a p o l g á r m e s t e r s e g í t ő t á r -
s a i ? Most keressünk Mariska kérdésére fele-
letet: Miért választot tak olyan sok tisztvise-
lőt? — Tanító bácsi kérem, én össze is ír tam, 
hogy miféle tisztviselői vannak Kőszegnek. A 
taní tó bácsi már aláhúzta az xíjságban a fel-
sorolt tisztviselőket és meg is számozta őket. 
— Számolj be munkádról! — V a n : polgár-
mesterhelyettes, tanácsnok, főjegyző, jegyző, 
ügyész, számvevő, pénztárnok, orvos, állat-
orvos, mérnök, erdőmester. — Derék munkát 
végeztél. Most röviden beszélgessünk a mun-
ká jukró l ! Közben felírom a felsorolt tisztvise-
lők nevét. Majd fölolvasom az újságból (Kő-
szeg és Vidéke, 1932, 26. számból) a következő 
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hírrészietet: „Az összes bizottságok elnöke a 
polgármester. Hivatalból t ag ja a polgármes-
terhelyettes, aki a polgármester akadályozta-
tása esetén elnököl." — Szóljatok hozzá! Miről 
ér tesül tünk ebből a hírrészletből? — Ha a pol-
gármester beteg, vagy nem ér rá . akkor a pol-
gármesterhelyettes vezeti a gyűlést. — Én azt 
gondolom, minden más munkában is helyette-
síti a polgármestert a polgármesterhelyettes. 
— Igazad van. 

Felolvasom ezt a részletet: „Vitéz Nagy 
Miklós dr. tanácsnok jelentést tesz az 1932. évi 
költségvetésről." (Kőszeg és Vidéke, 1932, 26. 
szám.) A gyermekek hozzászólásai: A tanács-
nok összeállította a város költségvetését és 
arról tesz jelentést a gyűlésnek. — A tanács-
nok is segít a polgármesternek a város veze-
tésében. — Jegyezzétek meg magatoknak, ki-
sebb városnak, mint Kőszegnek, 1—2 tanács-
noka van, nagy és népes városnak több tanács-
noka is van. 

Néhány tisztviselő munkájáról már tanulta-
tok, mikor a nagyközség vezetéséről beszélget-
tünk. Figyeljétek meg ezt a felsorolást! (Mu-
ta tom a táblán.) — Igen, a nagyközségben is 
van főjegyző, jegyző, orvos, pénztárnok és a 
városban is van főjegyző, jegyző, orvos, pénz-
tárnok. — Helyes. A munká juk is ugyanaz. 
E r rő l a munkáról most tehát nem beszélünk. 
— Mutatom a mérnök nevét, ezzel is munkára 
indítok. — Én azt hiszem, a mérnök vezeti a 
város út jainak, h ídja inak, csatornáinak az épí-
tését és javítását, mint itt Budapesten is mér-
nökök vezetik ezt a munkát . — J ó a gondola-
tod. Talán a többi tisztviselő munká j á t is tud-
já tok elképzelni. Szóljatok csak bát ran hozzá 
a kérdéshez! — Az állatorvos ta lán felügyel, 
hogy ne mérjék ki a beteg marháknak, serté-
seknek a húsát. — A r r a is ügyel, hogy a vásá-
rokra ne hozhassanak beteg állatokat. — Jó és 
helyes a véleményed. — A táblán mutatom az 
erdőmester nevét és képeslapon mutatom Kő-
szeg nagy erdejét. Vonakodva jelentkeznek. — 
Kőszegnek nagy erdeje van. A képeslapon lát-
t am az Irottkő nevű hegyen a kilátótornyot. 
— Az erdőmester a város erdejében kijelöli 
azokat a területeket, ahol k i i r t j ák a fákat tűzi-
fának. — A ki ir tot t erdőt be is ültetteti ú j r a 
kis fákkal, mint i t t a budai hegyekben. — Fel-
ügyel az erdőkerülőkre és csőszökre is, —• 
hord ják össze elgondolásaikat analóg esetek 
a lapján . — Igen, a városi erdőmester vezeti az 
erdőkben a gazdálkodást a fával . — Mutatom 
a főügyész nevét. Nincs jelentkező, nem igen 
hallot ták még ezt a foglalkozást. Gyermekek, 
a város ügyésze másképen a város ügyvédje. 
Egyszerre több a jelentkező. — Az ügyész védi 
a várost, ha pere van valakivel. — Tanácsot 
ad a polgármesternek peres ügyekben. — 
Helyes. 

Most gondoljátok el, hol van ennek a sok 
tisztviselőnek a h ivata la! •— Kőszegen is van 
városháza, mint Budapesten. Ott van a hiva-
ta luk. — A városházán van az elöljáróságnak 
a hivatala, mint a nagyközségben a község-
házán, — következtetnek az analóg és már is-

mert tények alapján. — Jegyezzétek meg ma-
gatoknak, a város elöljáróságát a város taná-
csának mondjuk. (Közben fel írom ezt a váz-
latomra a táblán címnek.) I t t is, ott is felgyúl 
a szemekben a sikerérzés. — Most már tudom, 
miért mondja a térkép Kőszeget, Kaposvár t , 
Szolnokot és még sok várost rendezett tanácsú 
városnak. Mer t a városi tanács vezeti a várost , 
— ál lapí t ja meg örömmel a k-is kérdésfeltevő. 
— Jegyezzétek meg magatoknak: a város ta-
nácsát, a tisztviselőket a város választ ja meg 
6—6 évre. A tisztviselők munká j á t annak a 
megyének az al ispánja őrzi ellen, amelyben a 
város van. Kőszeg város tanácsának a munká-
já t Vas vármegye al ispánja őrzi ellen. Azért 
nevezik ú j abban az ilyen városokat : megyei 
városnak. 

3. H o g y a n i n t é z i a m e g y e i v á r o s 
a s a j á t ü g y e i t " ? Most felel jünk még az 
utolsó kérdésre: minek választott a képviselő-
testület 10 bizottságot? Fölolvasok a már em-
lített lap 26. számából a képviselőtestület gyű-
léséről néhány részletet. (A gyermekek is ol-
vasták már az aláhúzott részleteket.) 

„A város keddi közgyűlésén kiegészítette a 
képviselőtestület által kiküldöt t bizottságokat. 
Ilyen bizottságok: építészeti, szépészeti, köz-
egészségügyi, erdei, pénzügyi bizottság." — 
Beszéljük meg, hogy miről szereztünk ebből 
tudomást! — A megyei városnak is van kép-
viselőtestülete, mint a kis- és nagyközségnek. 
— A képviselőtestület közgyűlést tar tot t . — 
A képviselőtestület tagjaiból bizottságokat vá-
lasztottak. Minden bizottságban 8—10 tag van. 
— Sok képviselője lehet Kőszeg városnak, — 
gyűj töget ik össze a tényeket. 

Most rendezgessük és bővítsük ki ezeket a 
megállapításokat. A megyei város képviselő-
testülete 48—200 tagból állhat. Gondoljatok 
arra , hogy miféle tagokból áll a kis- és nagy-
község képviselőtestülete! ' — Fele t ag ja vá-
lasztott tag, a másik fele a legtöbb adót fize-
tők. — Talán a megyei város képviselőtestü-
lete is olyan tagokból áll? — Igen. — Akkor, 
ha 200 tagból áll a képviselőtestület, 100 t ag 
választott t ag és 100 a legtöbb adót fizető a 
városból, — bővítik ki eddigi tudásukat . 

Most vizsgál juk meg, miféle ügyekkel fog-
lalkozott a képviselőtestület. (Csak könnyen 
érthető, nevelési szempontból is alkalmas 
ügyekből olvasok föl részleteket.) 

1. A képviselőtestület foglalkozik a munka-
nélküliek kérdésével. 

2. A posztó- és nemezgyár a várostól támo-
gatást kér gyárbővítés céljából. A képviselő-
testület elhatározta, hogy a kérvény megvizs-
gálására bizottságot küld ki. 

3. A kőszegi leánygimnázium részére a pol-
gármester 250 m8 tüzifa-segélyt javasolt . A 
gyűlés nagy többséggel e lfogadta a j ava s l a to t 

4. Grigely Antalt , Bally János t felvették a 
város illetőségi kötelékébe. 

Először azt döntsétek el, kinek az ügyei a 
felsoroltak. — Kőszeg város ügyei. — A kis-
és nagyközség képviselőtestülete is csak a 
község sa já t ügyeivel foglalkozik. A megyei 
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város is. — Ezt úgy mondtuk, hogy a kép-
viselőtestület a község önkormányzata, — vo-
natkoztat ják az analóg eseteket az ú j a k r a is. 
(Közben felírom a vázlatba: városi önkor-
mányzat.) 

Most hasonlítsuk össze a leánygimnázium és 
a gyár segélykérését! — A gimnáziumnak 
örömmel és nagy többséggel adták meg a 
250 m3 tűzifát. A gyárnak nem adták meg a 
segélyt. — Gondoljátok el, ti volnátok a kép-
viselők, hogyan cselekednétek! — Én is a r r a 
szavaznék, hogy a gimnáziumnak adják meg 
a segítséget, de a gyárnak nem. A gimnázium-
ban a város gyermekei tanulnak, ta lán sze-
gény is, de a gyár gazdag, mert bővíteni 
a k a r j a az épületét. Még több pénzt akar ke-
resni. — Én is így szavaznék. — Én is. — Most 
vitatkozom veletek. Abban a gyárban sok kő-
szegi munkásnak van keresete. Ha bővítik, 
még sok kőszegi munkanélkül i kap munkát . 
— A tanító bácsinak van igaza. Meg kellene 
adni a gyárnak is a segélyt. — De a gyár ve-
zetőjét kötelezni kellene, hogy 200—400 munka-
nélkülinek adjon keresetet. — Csak akkor sza-
vaznám meg a segélyt, ha a gyár bővítése a 
város hasznára van. — Gyermekek, ezek a kép-
viselők nem kapnak fizetést azért, hogy a gyű-
léseken résztvesznek; hogy a bizottságokban 
dolgoznak. Törik a fejüket , feláldozzák idejü-
ket a városnak. Vitatkoznak nemcsak ott a 
gyűlésteremben, hanem otthon is, a bará t ja ik-
kal is. Mindezt miért cselekszik? — Szeretik a 
városukat , mert ot t születtek, ott élnek. — 
Szeretnék a városukat gazdaggá, műveltté, 
széppé tenni. — Hasonlí tsátok össze az ő mun-
ká juka t Juris ich várvédő katonáinak cseleke-
deteivel! — Jur i s i ch katonái a városért har-
coltak, a mostani városi képviselők meg dol-
goznak az eszükkel a városukért . — Milyen 
szépen beszélt Jenő Kőszeg város képviselő-
testületi t ag ja inak munká já ró l ! Jól ítélte meg 
a városi képviselők munkájá t . (Ott emelem ki 
a nevelő gondolatokat, ahol alkalom kínálko-
zik és ahol természetesen összefonódik a neve-
lés a tanítással. A taní tás és nevelés párhuza-
mosan halad, egymás kiegészítő részei.) Tér-
jünk vissza a bizottságok munkájához! Föl-
olvasom még egyszer a nemezgyár segély-
ügyét. — A képviselőtestület egy bizottságnak 
adta át az ügyet. — A bizottság majd meg-
vizsgálja a gyár kérését. — A bizottság talán 
kimegy a gyárba és megkérdezik, mekkora ú j 
épületet akarnak építeni 1 Mennyi ú j munkás t 
tudnak majd alkalmazni? — Mennyi pénzbe 
kerül a gyárnak kibővítései — A bizottság az-
tán tanácskozik és beszámol a közgyűlésnek, 
hogyan segítse a város a gyárat , — hord ják 
össze véleményeiket a tanulók. — Jegyezzétek 
meg magatoknak: a bizottságok megkönnyí-
tik a képviselőtestület tanácskozásait, javasla-
tot tesznek a közgyűlésnek. 

Most még gondoljátok el, hogyan valósul 
meg ilyen javas la t ! Gondoljatok vissza az 
előbbi vi ta tkozásunkra! — A képviselőtestület 
t ag ja i is vi tatkoznak a javaslaton. H a már 
vége van a vitatkozásnak, akkor a polgármes-

ter megszavaztat ja a képviselőket. A többség-
nek az akaratából aztán határozat lesz. Ezt a 
határozatot a jegyzőkönyvbe í r j ák bele. — A 
polgármester aztán megvalósí t ja a határoza-
tot, megad ja a gyárnak a segélyt a gyár ki-
bővítéséhez. — jegyezzétek meg magatoknak: 
Csak akkor adhat ja meg a gyárnak a meg-
szavazott segélyt, vagy az iskolának a tűzifa -
segélyt, ha a határozatot a vármegye al ispánja 
már jóváhagyta . Ezér t is mondják Kőszeg vá-
rosát és az ahhoz hasonló városokat : megyei 
városnak. 

I I I . 
a) Most rendről-rendre feleljetek az óra ele-

jén fölvetett kérdésekre! A vázlat a lapján 
felelnek a problémákra, de egyszersmind össze 
is fogla l ják a konkrét esetekből és belső élmé-
nyükből kiemelt tudásukat . Ha minden kérdé-
sükre tudnak felelni, a sikerérzés örömével 
fejeződik be munkájuk. 

b) Csendes foglalkozásképen le í r ják a táb-
lá ra í r t vázlatot. A táblán ez áll: 

1. Milyen város a rendezett tanácsú vagy a 
megyei város i 2. Mi a polgármester munkája ' / 
3. Miért kell olyan sok tisztviselő a városban 1 
4. Miféle munkát végeznek a képviselőtestület 
bizot tságai l 

A r e n d e z e t t t a n á c s ú v a g y m e g y e i 
v á r o s . 

I. Elöljárósága. — Városi tanács. 
1. A polgármester a város feje, vezeti a 

képviselőtestület gyűléseit, mint a bíró a köz-
ségben. 

Egyéb munká ja : cselédek, munkások ügyei; 
felügyel a város, a vásárok, gyűlések rend-
jére, mint a járásban a főszolgabíró. 

Segí tőtársai : 
2. a polgármesterhelyettes, 1—4 tanácsnok, 
3. a főjegyző, jegyző, 
4. az ügyész (a város ügyvédje), 
5. a pénztárnok, az ellenőr, 
6. a város orvosa, 
7. a város állatorvosa, 
8. a város mérnöke, 
9. a város erdőmestere. 

I I . Képviselőtestülete 48—200 tagból állhat 
(választott és legtöbb adót fizető tagok). — 
Városi önkormányzat. — Bizottságai javasla-
tot tesznek a közgyűlésnek. 

A közgyűlésen a tagok tanácskoznak, sza-
vaznak. A polgármester k imondja a határoza-
tot. —• A megye a l i spán ja ellenőrzi a megyei 
város munkájá t . 

<J t z emberiségnek egy nemzetet megtartani, saját-
ságait, mint ereklyét megőrizni, s szeplőtlen minemü-
ségében kifejteni, nemesíteni erőit, erényeit, s így egészen 
új, eddig nem ismert alakokban kiképezve, végcéljához, 
az emberiség feldicsöitéséhez vezetni, kérdem, lehet-e 
ennél minden keresztül nemesebb érzés? 

(SZÉCHENYI: Kelet népe. 15.) 
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HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

a) Hazai tanügyi lapokból. 

Nemzeti Közoktatás „Péter-Pál u t á n . . . " című 
vezércikke, melyet a lap főszerkesztője, Öl-
veczky Pá l írt, búcsúzás az elmúlt tanévtől 
s egyszersmind rövid összefoglalása a tanév 
pedagógiai eredményeinek s köszönet azoknak 
a vezetőknek, főképpen székesfővárosunk köz-
oktatási ügyosztálya vezetőjének, akik az elemi 
népoktatás zavartalan menetét és fejlődését 
minden igyekezetükkel biztosították. Magasz-
taló cikk emlékezik meg az ú j alpolgármester-
ről, Szendy Károlyról, akinek megválasztása a 
székesfővárosi tanítóság körében osztatlan örö-
met keltett. Szomorú adatokat tar ta lmaz „Az 
elszakított magyar délvidéken egyetlenegy ön-
álló magyar iskola sincs" című cikk. Vitéz 

' Balogh Dezső a középiskolai reformról érteke-
zik, Barabás Hona pedig „Búcsú a gyermekek-
től" címen búcsúzik az iskola védőszárnyai 
alól kikerülő gyermektől. A lap minden olyan 
pedagógiai vonatkozású eseménnyel foglalko-
zik, ami a főváros taní tóságát érdekelheti. 

A Székelység. Szellemét őszintén becsüljük, 
mint nemes akaratú védelmét szorongatott ma-
gyar fa junknak . Trianon ellen lázongó cikke 
különösen Barthou f ranc ia külügyminiszter-
nek romániai út jával foglalkozik s fölötte ér-
dekes megállapításokat tar talmaz. Többi cikkei 
is tanulságosak és tar ta lmasak. Péterffy Tamás 
novelláját , továbbá a Maros és Oltról szóló re-
gét, a dicső emlékű Krisa János „Szegény szé-
kely nótájá"-t, i f j . Gyökössy Endre „A lótusz-
imádó" című szép versét élvezettel és gyönyör-
ködve olvastuk. A laj) tudományos és irodalmi 
része minden tekintetben k ib í r j a a bírálatot . 

Magyar Tanítóképző. A Tanítóképző Intézeti 
Tanárok Országos Egyesületének folyóirata, 
melynek az 1933—34. iskolai évben ulolsó, 
vagyis jún ius havi száma most jelent meg. 
A tar ta lmas folyóiratot Kiss József, az érde-
mes tanárpedagógus szerkeszti. Vezető helyén 
közli Frank Antal dr. elnöki megnyitó beszédét, 
szép tanulmányát , melyet az elnök az egyesület 
közgyűlésén tartott , a tanítóképzés aktuális 
kérdéseiről és Mácsay Káro ly ugyanot t tar tot t 
fölolvasását arról, hogy miért van szüksége a 
tanítónak speciális műveltségre. Beszámol a 
folyóirat a dr. Gerencsér István és Sarudy 
Ottó síremlékének fölavatásáról és az egyesü-
leti életben fölmerült eseményekről, az Iroda-
lom-rovatban a tudományszakot különlegesen 
érdeklő ú j a b b művekről, a Hírek-rovatban pe-
dig az egyesületre nézve jelentősebb pedagó-
giai ós oktatási mozgalmakról. 

Mezőgazdasági Népoktatás. Vitéz Gyutacsy 
István felelős szerkesztésében jelenik meg 
évenkint tizenegyszer a Gazdasági Szaktaní-

tók Országos Egyesületének hivatalos köz-
lönye. Július—augusztusi számában a kisgaz-
dák okszerű képzéséről s közéletünk másik 
fontos kérdéséről, a háború utáni gazdasági 
nevelőmunkáról közöl tar talmas cikket. Ober-
hammer Géza a magyar gyümölcstermelésről 
ír. Foglalkozik a lap a gazdasági szaktanítók 
anyagi helyzetével, a debreceni hét kiállításá-
val, a tyúkok tojáshozamával s közli Mihalik 
Kálmán Jászberényben tartot t előadását a ma-
darak és fák napjáról , Molnár Ferenc tanul-
mányát az olaszországi gyümölcsosztályozás-
ról és külön cikket a száraz időjárás jelentősé-
géről a gazdasági életben. A hírek rovatban bő 
értesítést kapunk a gazdasági iskolák tanfolya-
mainak idei befejezéséről és eredményéről. 

Állatvédelem. Az összes magyar állatvédő-
egyesületek közlönye, melyet Fodor Árpád 
szerkeszt, minden humánus gondolkozású em-
ber figyelmére ós méltánylására érdemes. Az 
állatvédelem ma már az emberszeretet tudo-
mánya. A nemes törekvés hű szószólója az 
Állatvédelem is. Jún ius i száma közli annak a 
rendeletnek, mely az állategészségügyi törvény 
végrehaj tására vonatkozik, az Ebzá r l a t r a és 
veszett kutya és macska hatósági leöléséről 
szóló paragra fusa i t . A madarak hasznáról és 
káráról Gjjutay Is tván ír s Szentgyörgy-
váry I lona érdekes apróságokat beszél el a 
mesékben és mondákban szereplő állatokról, 
Wiedermanné Dallas Margit pedig egy fecske-
pár viszontagságos nyaralásáról. Feleki Sán-
dor szép verset í r t a lapba, a madárnépről . 
Mindezeken kívül a kis lap érdekes hí r rovatá-
ban is sok élvezetes olvasmányt találunk. 

a) Angol-amerikai tanügyi lapokból. 

Nevelési társadalomtudomány néptanítók 
részére. 

A társadalomtudomány ma még kezdetleges, 
főként leíró jellegű módszerei inkább a bölcse-
letnek, mint a statisztikának szárnyai a lat t 
fejlődtek ki. Említésreméltó egyébként, hogy 
a pszichológusok kutatásai is, a problémáira 
felvilágosítást igénylő tanítóság nyomása 
alatt, nem csekély részben szociológiai tar-
talmúak. 

Az általános nevelés igazi céljának és tar-
tahiiának méltánylása nem zár ja ki ama fo-
lyamatok jelentőségének az elismerését, ame-
lyeknek révén a gyermeki természet az adott 
nemzedék kul túrá jához illeszkedő személyi-
séggé érik. Ez a kul túra napjainkban, s min-
den jel szerint az elkövetkező időkben is, rend-
kívül mozgalmas, dinamikus. Technológiai 
szemléletek gyökeres átszervezéseket idéznek 
elő gazdasági és politikai életünkben egy-
aránt ; tudományos teljesítmények szintén el-
kerülhetetlenné teszik, hogy a szórakozást, csa-
ládot, vallást, társadalmi munkát illető néze-
teinket, bölcseletünket és intézményeinket ala-
pos felülvizsgálat alá vegyük. 
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Legfőbb ideje, hogy a társadalombölcselők 
a legbehatóbb vizsgálódások ú t ján megállapít-
sák azokat az értékeket és értékeléseket, ame-
lyek funkcionális lényegűek ennél a társa-
dalmi újjáépítésnél. S ez nem csupán a társa-
dalmi politika szempontjából, hanem azért is 
fontos, hogy ellássuk a tanítóságot azzal az 
anyaggal, amelyet aztán a növendékeknek bele 
kell dolgozniok a maguk személyiségébe, hogy 
a máguk idejében majdan értékes társadalmi 
munkát tudjanak kifejteni. 

Éppen ezért a tanítóságnak a legpontosab-
ban kell ismernie: növendékeinek személyisé-
gét, azokat a személyiségeket, amelyek a leg-
alkalmasabbak az ilyen mozgalmas korban, 
végül pedig az iskolánkívüli tevékenységben 
végbemenő azokat a folyamatokat, amelyek 
a vezérlőszemélyiségeket kiérlelik. 

A nevelésben váltakozva lábrakapott „szo-
cializáció1' és „individualizáció" jelszókat a 
„perszonalizáció" jelszavával kell felváltani, 
amely egyrészt magábanfoglalja az előbbeniek 
értékes elemeit, másrészt meg beleszövi a sze-
mélyiségnek és ki fejlése folyamatának újabb 
keletű ismeretét is. Annak a tanítónak, aki ily 
perszonalizált (személyhez mért) nevelést akar 
nyújtani, tisztában kell lennie a személyiség 
szociológiai elemeivel, valamint a környezet-
nek: a csoportnak ama tényezőivel, amelyek a 
személyiség fejlődésirányát meghatározzák; 
annak a tanítónak ismernie kell a személyiség 
szociogenikáját. 

A személyiség három változónak: az eredeti 
természetnek, a. műveltségnek és az időnek 
(a tapasztalatok sorrendjének) együtthatása. 
A személyiséghez mért nevelés főtényezői: 
megfelelő szokásoknak és vágyaknak előmoz-
dítása, ezek nemesítése és irányítása, végül 
szerves életrendszerbe foglalása. 

A gyermek sajátos személyiségének meg-
értése, társas világának együttérző szemlélete, 
a meghasonlást kelthető feszültségek fölfede-
zése, a gyermek vágyainak, kivált uralkodó 
vágyának megbecsülése, amely uralkodó vágy 
az általa betöltött vagy betölteni óhajtott sze-
repre! vonatkozik: mindez csak néhány fázisa 
a gyermek fejlődésének, amelyet a tanítónak 
ismernie kell. 

Tekintetbe véve, hogy a magatartás vala-
mely adott helyzetnek a funkciója, a személyi-
ség szociogenikáját ismerő tanító azon lesz, 
bogy olyan helyzeteket teremtsen, amelyek ér-
tékesek, mintaadók és folyamatindítók a tár-
sas viszonyok szempontjából, hogy ekként le-
hetőleg mérsékelje az iskolai társas élet mes-
terséges jellegének kiiitközését és hogy ezáltal 
a legjobban biztosítsa az iskolában tanultak-
nak átvitelét az iskolánkívüli helyzetekbe. 

Ne tévesszük szem elől, hogy akármilyen 
közvetlen eredményeket biztosít is a nevelés 
a gyermekeknek, a társadalmak mégis csak 
abban a várakozásban állítanak és tartanak 
fenn iskolákat, hogy a tanítóság olyan módon 
illeszti az i f júságot a felnőtteknek dolgos vilá-
gába, amely a leginkább alkalmas és a leg-
kevésbbé kínos az idősbekre nézve. Az igaz-

ságnak ezen a szikláján máris törést szenve-
dett az ú. n. progresszív nevelés hajója. Nincs 
szükség annyi diszciplináris nevelésre, mint a 
múltban volt. Ne hagyjuk figyelmen kívül, 
hogy a fegyelemnek, szabályozásnak, ügyes-
ségnek, hatalomnak bizonyos mértéke fontos-
sággal bír a személyiség kifejlése és a társa-
dalom állandósága szempontjából is. 

Ha a tanító jól ismeri a normális személyi-
séget a maga alakjaiban és folyamataiban, ez 
az ismeret napról-napra útbaigazítást nyúj t 
neki arra nézve, hol javítson, hol serkentsen, 
gyomláljon ki némely szokásokat, keltsen ú j 
vágyakat, ültesse el a kívánatos magatartások 
érzelmi alapjait, biztosítsa egyes magavisele-
tek alárendelését a lényegesebbeknek. 

Az iskola mindennapi feladatai közé tarto-
zik a társas meghasonlások kiegyenlítése, a 
feszültségek enyhítése, káros magatartások és 
téves ítélkezések helyreigazítása, mindezekbe 
foglaltan a gyermek személyiségének idomí-
tása. Ehhez pedig egyrészt szakértelem, más-
részt meg nagy buzgalom, odaadás szükséges., 
Aki gondosan megfigyeli a gyermek nehézsé-
geit, az megért és nem büntet. Űj tudomány 
van keletkezőben: a gyermek s a felnőtt sze-
mélyiségében mutatkozó rendellenességek ke-
zeléséről. Ez az ú j tudomány a szociátria, a 
klinikai szociológia, pszichiátria és a társa-
dalmi segítőmunka vegyiiléke, az elhibázott 
vagy megrontott személyiségeknek és társas 
életüknek helyreállítására. 

Vannak ezenkívül más ágai is a nevelési 
szociológiának, amelyek szintén támogatják 
munkájában a tanítóságot: a csoportok elem-
zése és értékelése a növendékek tapasztalat-
szerzése szempontjából, a tanító szerepe az 
iskolai szervezetben s az iskoláé a község éle-
tében, a tanítónak, mint polgárnak viszonya a 
községhez, stb. De mindezek eltörpülnek a sze-
mélyiség szociogenikájának fontossága mellett. 
Education (Iíoston). 

1934 májusi szám. 
Dr. Daniel H. Kulp, 

egy szociál is t e l ep volt i gazga tó ja 
K í n á b a n , j e l en l eg a szociátr ia 

g y a k o r l a t i meghonos í tó ja 
New Yorkbau . 

c) Német tanügyi lapokból. 

Élő állatok megfigyelése az iskolában. 

A Lipcsében megjelenő „Die Arbeitsschule" c. 
tanügyi lapban, Adolf Zacharias cikkében ol-
vassuk a következőket: 

A biológia az életnek és nem a konzervált 
állatoknak, vagy a gyakran nem is találó állat-
ábrázolásoknak a tudománya. Ez a megállapí-
tás azt jelenti, hogy a természetet nem élette-
len tárgyakdn, hanem magukon az élő szerve-
zeteken kell tanulmányozni. Ez a szabály kü-
lönösképen érvényes a természetrajz iskolai ta-
nítására. Mert — mint ismételten megfigyel-
hetjük — az élő állat a gyermekre rendkívül 
vonzó hatást gyakorol és legkevésbbé sem pó-
tolható a könyvvel, szemléltető táblával vagy 
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modellel. Kétségtelen, hogy a könyv, ábra és 
modell használatának is megvan a jogosult-
sága, ám ezek az eszközök ma seminiesetre 
sem tölthetnek be olyan nagy szerepet a mó-
déra természetrajztanításban, mint betöltöttek 
azelőtt. 

Az újabb idők pedagógusainak jelszava: „Ki-
felé a tanteremből!" •— a természetrajztaní tás 
j avára szolgál, mert azt természetmegfigyelő 
s túdiummá alakí t ja . Hogy az iskolák nagy ré-
szében mégis hiányzik az igazi természetszerű 
biológiai tanítás, annak több, a tanítóságtól 
független, külső oka van. Minden gyakorlat i 
pedagógus tudja , hogy az elméleti megállapí-
tásokat sokszor milyen nehéz az iskolai gya-
korlatban megvalósítani. í gy vagyunk a ter-
mészetben való természetrajztaní tás kérdésével 
is. A kielégítő megoldásnak itt nagy akadálya 
elsősorban az, hogy számos iskolában — külö-
nösen a nagyvárosiakban — a nagy távolsá-
gok, valamint a közlekedési eszköz használatá-
val járó költségek miatt nehéz a természetet 
„megközelíteni". A természetben való szemlél-
tetés ilyen viszonyok mellett a tanításban nagy 
időveszteséget jelent, amit behozni va jmi ne-
héz. A természetrajzi séták, kirándulások mind-
azonáltal nem mellőzhetők a nagyvárosi isko-
lákban sem, de itt mindig számolni kell az idő 
kötöttségével, ez pedig kedvezőtlenül befolyá-
solja a természetben való szemlélődés alapossá-
gát és eredményességét. 

A természetszemléletnél azonban nemcsak az 
erre fordítható idővel, hanem egy másik té-
nyezővel is számolni kell. Nevezetesen azzal 
az általánosan tapasztalható ténnyel, hogy a 
gyermekek a megfigyeléseikben meglepően fe-
lületesek s minden lehetőt meglátnak, de a 
részleteket egyáltalában nem veszik észre. Ez 
a gyermeknek, vagy általában mindenkinek a 
sajátossága, aki még nem tanult megfigyelni. 
De viszont a természetrajztanításnak éppen 
egyik legfontosabb feladata, hogy a gyerme-
ket megtanítsa „látni". Látni azonban csak ak-
kor tanulhatunk meg, ha valamit — legyen az 
állat, növény vagy egyéb látnivaló — hosszabb 
időn át alaposan megfigyelünk. Ez pedig a 
szabad természetben alig lehetséges. Vannak 
ugyan szépen kigondolt „megfigyelési felada-
tok", ám ezeknek legnagyobb része kivihetet-
len, mert vagy napok hosszii során át való 
rendszeres megfigyelést követel, vagy olyan 
különleges ismereteket, amilyenekkel a gyer-
mekek még nem rendelkezhetnek. De még ha 
a legegyszerűbb növény fejlődését, növekedé-
sét aka r juk is a gyermekkel kint a természet-
ben megfigyeltetni, akkor is nagy nehézségek-
kel találkozunk. Amíg a gyermek a szóban-
forgó növényt a szabadban megtalálja, hosszú 
idő telik el; s ha már megtalálta, akkor is a 
megfigyelései és megkövetelt feljegyzései több-
nyire mellékes részletekre irányulok, hiányo-
sak, sőt sokszor teljesen tévesek lesznek. Az 
eredmény természetesen ilyen módon alig le-
het kielégítő ós célravezető. 

Hogy a megfigyelési feladatokat a gyakor-
latban eredményesen lehessen keresztülvinni, 

szem előtt kell tar tani a következőket: 1. a fel-
adatokat nagy időveszteség nélkül oldhassa 
meg a tanuló; 2. a tanító állandóan ellenőrizze 
a gyermekek megfigyelőképességét; 3. a felada-
tokat határozottan kell megfogalmazni, hogy 
a gyermek tudja , mire kell a figyelmét fordí-
tania; 4. a megfigyelés vagy kísérlet ne igé-

Szemléltető ládika kisebb élő állatok megfigyelésére. 

nyeljen hosszú időt, mert különben a gyermek 
kifárad és türelmét veszti; 5. a megfigyelési 
vagy kísérleti feladatokat lehetőleg csoportos 
munkával oldják meg a tanulók, ezáltal a ta-
nítás többoldalúvá válik és nagyobb anyagot 
ölelhet fel; 6. a tanulók megfigyelései önállóan, 
de mégis a tantervvel párhuzamosan vagy ab-
ból folyóan haladjanak. 

A szerző ezeket a szempontokat figyelembe 
véve foglalkozott a tanulók biológiai megfigye-
léseinek gyakorlat i megvalósításával és cikké-
ben különösen az élő ál latoknak az iskolában 
való tanulmányozására vonatkozóan ad gya-
korlati tanácsokat. A megfigyeléseket a ta-
nulók az osztályban, vagy — ha ilyen rendel-
kezésre áll — az iskolai kertben végzik. Az 
osztályban kis akváriumok, te r rár iumok és 
megfigyelő-ládikák ál lanak rendelkezésre. Az 
akvár ium és te r rár ium ismert lévén, a szerző 
csak az általa szerkesztett megfigyelő-ládikát 
í r j a le és közli a ra jzá t is. 30 cm magas, '20 cm 
széles és 15 cm mély faládika ez, amelynek 
elülső és hátulsó oldalát ki-betolható üveglapok 
alkotják. A ládika felső lap ján fedővel elzár-
ható kerek lyuk van a rovarokkal táplálkozó 
állatok etetésére; az a l j á t pedig tőzeg, vagy 
más, alomnak alkalmas anyag tölti ki. Az 
ügyes ládika, amelynek elkészítése a l ig jelent 
költséget, éppen úgy alkalmas különféle rova-
rok, mint kisebb gerincesek (gyík, kígyó, béka, 
egér stb.) megfigyelésére. 

(Die Arbeitsschule.) 
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Olaszországi tanügyi hírek. 

Az olasz kormány folyó évi ápr i l is havától 
elrendelte az összes közalkalmazottak fizetésé-
nek leszállítását, amely a legmagasabb állá-
soktól lefelé a legalább 500 l íra (160 P) tiszta 
fizetésig terjed ki, csökkenő arányban, és nem-
csak magára a fizetésre, hanem mindenféle 
egyéb járandóságra — családi, drágasági, sze-
mélyi stb. — pótlékokra vonatkozik. A legerő-
sebb redukció, 12%, a miniszterek javadalma-
zását érinti, míg a legalsó fokon a csökkentés 
6% erejéig szól. Ez az általános intézkedés ter-
mészetesen a taní tóság fizetésére is vonatkozik. 

A gazdasági helyzet kényszere folytán elren-
delt fizetéscsökkentési intézkedéssel egyidejű-
leg azonban az olasz kormánynak egy másik, 
méltányos belátásra valló cselekedete is életbe-
lép, amennyiben folyó évi május hó 1-től kez-
dődőleg, az állami a lkalmazot taknak nyúj to t t 
alapi hitelkölcsönök kamatlábát (amely a mi 
Pénzintézeti Központunk tisztviselői kölcsön-
osztályának felel meg) 5%-ról 4%-ra szállította 
le, érvényesítve azt a már korábban folyósí-
tott, de még fennálló kölcsönösszegekre is. 

A tanítók árváinak nevelőintézeti 45 megüre-
sedett ingyenes helyei re és 541 tanulmányi ösz-
töndí j ra hirdet most pályázatot az olasz kir. 
nemzetnevelésügyi minisztérium. A teljesen 
árvák mellett ebben a segélyben csekélyebb 
számban részesülhetnek életben levő tanító-
szülők gyermekei is, ha azokat 7 vagy ennél 
több kiskorú gyermek ellátása terheli. A ta-
ní tóárvák az intézeti a lapí tványi helyeket, il-
letve a tanulmányi ösztöndíjakat az elemi is-
kolától a főiskolai tanulmányokig élvezhetik, 
még pedig az elemi iskolások 800 líra, a kö-
zépiskolások 1200 l í ra , az egyetemi és általá-
ban főiskohii hal lgatók pedig évi 1600 líra ösz-
töndíjban részesülnek. Hogy azonban minél 
több tanítócsalád gyermekei elnyerhessék e 
kedvezményeket, a méltányosság érdekében bi-
zonyos korlátozások is elő vannak írva. Í g y 
egy családból legfel jebb két gyermek részesül-
het a kedvezményekben, lehetőleg úgy, hogy 
az egyik intézeti ellátást, a másik pedig ösz-
töndí jat kap. 

A tanítóság részére egy másnemű segélyalap 
is életbelépett. Ebből 40 élethossziglan érvé-
nyes járadék, egyenként 600 l í ra utalható ki 
olyan elemi iskolai tanítók részére, akik hibá-
jukon kívül nyugdí j já randóságra való jog nél-
kül lettek szolgálatképtelenek. 

A „Diritti dell a Scuola" tanügyi hetilap közli 
a falusi iskolákban elhelyezett rádiókra vonat-
kozó adatokat. Ezek szerint összesen 1316 is-
kola rendelkezik tu la jdonát képező rádiókészü-
lékkel és körülbelül 5000 iskolának közintéz-
mények és magánvállalatok bocsát ják ideigle-
nes használat céljából rendelkezésre a rádió-
készüléket. A stat iszt ikai adatok szerint a leg-
több ilyen oktató-rádió (radio rura lc) Torino 
vidékére esik. 

A nevelő- és oktatófilm iirjyébcn folyó évi áp-
rilis havában Rómában tar tot t nemzeti kon-
gresszusnak (melyen kul tuszkormányunkat br. 

Wlassics Gyula h. á l lamti tkár képviselte) le-
folyásával és tanulságaival foglalkozik a „Di-
ri t t i della Scuola" tanügyi folyóirat is. Hang-
súlyozza a lap, hogy maga Mussolini miniszter-
elnök is, aki külön kihallgatáson fogadta a 
kongresszus elnökségét, élénken érdeklődött a 
nemzetközi oktató- és nevelőfilmkongresszus 
tevékenysége iránt. Közli azután a napirendből 
az elfogadott fontosabb határozatokat , többek 
között azt, hogy „a mozi jelentős oktatási se-
gédeszköznek tekinthető, amelynek az egyes 
tantárgyak természetéhez és a tanuló fejlődési 
fokához képest a legszélesebb terjedelmű be-
vonása kívánatos". Azonban a film alkalma-
zása az iskolában távolról sem csökkentheti a 
tanítónak oktató és nevelő szerepét. Éppen 
ezért a szemléltetés mellett a mozielőadásban 
szoruljon hát térbe a filmekkel kapcsolatos fel-
írásos vagy gépszerűen magyarázó illusztráció. 
Ezek nem helyettesíthetik a tanító élőszóval 
való fejtegetéseit . Minden intézetben, akár 
elemi, aká r középiskolában, a tantestület ille-
tékes t ag ja i lehetőleg külön tanfolyamon sze-
rezzék meg a jártasságot a készülék önálló ke-
zeléséhez. 

A kongresszus a f i lmoktatás megszervezése 
érdekében szükségesnek mondja ki, hogy lehe-
tőleg minden osztály rendelkezzék egy mozi-
készülékkel, továbbá minden középiskola, az 
elemi iskoláknál pedig minden egyes iskolai 
központ legyen ellátva a legszükségesebb film-
és diapozitív-sorozatokkal. Ami a mozinak a 
vallásoktatásba való bevonását illeti, a kon-
gresszus egyhangúlag elfogadta a következő 
határozatot : „A bizottság, tekintettel a vallá-
sos érzés nagy fontosságára a gyermek szel-
lemi fejlődésében; tekintettel a mozielőadások 
jelentőségére a vallásoktatásban, de egyút ta l 
tudatában lévén a valláserkölcsi nevelésre al-
kalmas f i lmek készítésével járó nehézségeknek, 
annak az óhaj tásának ad kifejezést, hogy a 
vallásoktatás kiegészítésére hivatot t filmek ki-
váló gonddal, körültekintéssel készüljenek és 
természetesen az illető egyházi hatóságok elő-
zetes közreműködése és jóváhagyása mellett." 

Az iskolai könyvtárakban elhelyezett köny-
vek ellenőrzése. Az olasz kir. nemzetnevelés-
ügyi minisztériumok folyó évi április havában 
közzétett rendelete értelmében az összes közép-
iskolák és középfokú intézetek könyvtárállo-
mánya alapos revízió alá kerül. Ennek az in-
tézkedésnek az a célja, hogy a könyvtárból el-
távolí t tassanak mindazok a művek, kiadvá-
nyok, amelyek tar ta lma a mai nemzeti élet 
szellemi igényeivel nem áll teljesen összhang-
ban, vagy erkölcsi szempontból támaszthat ag-
gályt. Különös tekintettel kell lennie a reví-
ziónak ar ra , hogy a könyvtárban ne marad ja -
nak olyan könyvek, amelyek a fasiszta rend-
szerrel és annak elveivel ellentétes, vagy csak 
tartózkodó álláspontot is képviselnek. 
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TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Ifj. Krug Lajos: Vérszerződés. Az Országos 
Gárdonyi Géza I rodalmi Társaság kiadásában 
jelent meg missurai Krug Lajos „Vérszerző-
dés" című verseskönyve. A szerző ebben a 
könyvében három gondolatkör szerint csopor-
tosí t ja ú jabb költeményeit. Az első a „Tilalom-
fás határban", a második a „Hullám és part", 
a harmadik pedig „Kérdez az élet". 

H a ezeket a költeményeket olvasgatjuk, le-
heletszerű finoman, de mégis erőteljesen és 
mélységesen érintik lelkünket olyan gondolatok 
és érzések, amelyek hol harcra, te t tekre tüzel-
nek, hol munkára, erős, önzetlen nemzeti mun-
kára indítanak, akara to t ébresztenek, hol csüg-
gedésünkből emelnek, hol hi tünket mélyítik, 
hol meg a természet-, a szülő- és emberszeretet 
szent tüzét ébresztgetik bennünk. 

A költő könyvében szépen összeforrasztja a 
jelent, a mul ta t és a jövőt. Hol itt, hol ott 
érinti lelkét egy-egy nemes érzés és gondolat. 
Éles szemmel lát meg apró életképeket s ezek-
nek ad gondolatot, érzést, lelket s ezt az igazi 
költészet szárnyán pengeti át lelkünkbe. 

Többek között szól a ma márt í ranyáiról , 
akiknek könnyeit törülgeti nagy, odaadó sze-
retettel. „A nemzet napszámosa" című költemé-
nyében gyönyörűséges gondolatokat köt cso-
korba tanítóatyjáról , majd az édesanyját ra-
jongásig szerető gyermek szólal meg egyik köl-
teményében. Megónekli Sopront, Selmecet. Ezek-
nek a városoknak mul ta t lehelő levegője, ter-
mészeti szépsége, ősi tradíciókhoz ragaszkodó 
diákélete különösen megmozgatták a költő ér-
zéseit. 

K r u g Lajos „Vérszerződés" című művéhez 
Móra László ír t szép, elismerő és biztató proló-
gust. 

I f j . K r u g Lajosnak nem ez az első könyve, 
amellyel a nyilvánosság elé lép. „Tüzek a Vé-
geken" című kötetét is a legnagyobb elisme-
réssel fogadta a sajtó. Hegedűs Lóránt , Móra 
Ferenc, Császár Elemér és mások nagy elisme-
réssel szóltak K r u g Lajos költészetéről. 

Amint értesülünk, az őszre megjelenik a 
szerzőnek „A nyugatmagyarországi felkelés" 
című újabb történelmi kötete, ami bizonyára 
növelni fogja a költőnek eddig is elért szép 
sikereit. 

Marczell Mihály dr.: A lélek megismerésének 
művészete. („A bontakozó élet" II . kötete.) Bp., 
1932. „Élet" kiadása. 300 1. 

Az élet állandó bontakozás. A lélekben tehát 
nincsenek s nem is lehetnek bolt részek vagy 
teljességgel elkülönült területek. E r rő l külön-
ben meggyőznek azok az esetek is, amikor rég 
elfelejtett vagy legalább is annak hi t t élmé-
nyek várat lanul életalakító ha ta lmakká vál-
nak. Ilyenkor eszmélünk rá arra, hogy az em-
beri életet tudata la t t i erők is i r ány í t j ák és be-
lát juk, hogy a nevelő nem érheti be a megisme-
rés és érzelem vi lágának áttekintésével, hanem 
le kell ju tnia ebbe a világba is. A szándékok 
világának ismerete nélkül szó sem lehet hatá-

rozott nevelői ténykedésről, igazi lélekemelés-
ről és emberformálásról. Szerzőnk tehát nem 
ok nélkül vizsgál ja részletesen az emberi élet 
erőmennyiségét, az erők minőségét, továbbá a 
nevelőből és növendékből k iáradó életerőknek 
egymásra való hatását . S méltán t a r t j a i t t is-
mertetett e l já rásá t a „paedagogia energetica" 
alapvető módszerének. 

Az erőérvenyesülés neveléstanának ugyanis 
egyik főkövetelménye az „egyéni nevelés". Nem 
a hasonlók tömegét tekinti, hanem mindig 
különálló egyedekkel foglalkozik. Ehhez az 
egyénies foglalkozáshoz ígér szerzőnk a könyv 
előszavában olyan kulcsot, amellyel bejutha-
tunk az emberi lelkek titkos szentélyébe s így 
minden növendékünkre nézve meg tudunk fe-
lelni erre a nehéz kérdésre: „Te ki vagy?" 

Mintegy bevezetésképen behatóan vizsgálja 
az emberi életet kutató módszereket. Kr i t ikai 
vizsgálódásai révén ugyana r r a a meggyőző-
désre ju t t a t j a az olvasót, amelyre őt lelki veze-
tői és tanítói munkája , azaz a gyakorlati élet 
segítette, hogy t. i. a tényleges nevelés közben 
szó sem lehet ezeknek a módszereknek tel jes 
értékesítéséről. A lélek mélyére, a szándékok 
világába való leszállás csak akkor sikerül, ha 
a nevelő ki t u d j a várni, illetőleg elő t u d j a 
idézni azt a hangulatot , amelyben a lélek ön-
kénytelenül fe l tárul és így rneg tudja nyerni 
a növendék támogatását is ahhoz, hogy lelké-
nek titkos a j t a j á n is behatolhasson. Ezért van 
szükség arra, hogy „a nevelő lelkét töltse meg 
a tudás és a látni, észrevenni, mérlegelni bíró 
erő, a nevelcndőt pedig indítsa a készséges ön-
átadás, bízó hit , igazi szeretet". Ennek a két 
szembenálló, de egymást kölcsönösen kiegészítő 
erőnek lesz eredője az az ismeret, amely szá-
munkra a növendék valóságos képét jelenti. 

Szerzőnk három főrészben t á r j a elénk a lélek 
megismerésére vonatkozó gyakorlat i és elmé-
leti tudásának bőséges anyagát . Fejtegetései-
nek különösen nagy gyakorlat i jelentőséget 
biztosít azzal, liogy minden kérdésnél ügyel a 
korbeli és nembeli elkülönülésekre is. 

Először számbaveszi az eddigi „lélekismereti 
módszerek"-et. Ismerteti a jelszószerű meg-
ismerést, amely ötletszerű és szépen hangzó 
mondásokkal jellemez. A lá tszat ra építő meg-
ismerést, amely néhány külső megnyilatkozá-
son alapszik. Vizsgálja a tapasztalati meg-
ismerő el járásokat : a fiziognómia próbálkozá-
sait, Kretschmer elméletét, a naplók tanulmá-
nyozását, a kísérleti e l járásokat , a tesztelést, 
a pszichoanalízist és az okkult is ta el járásokat . 
Ez utóbbiakra nem annyira a teljesség ked-
véért, hanem főkép azért tér ki, mert az em-
beri lélek erőinek működési területe tetemesen 
kitolódnék, ha a titkos erők működésében ki 
lehetne mutatni a törvényszerűséget. Ezzel e 
legalanyibb jelenségek is tá rgyias igazolást 
nyernének. 

A pszichoanalízisről, mint lélekismerési mód-
szerről, nemcsak ügyes és összefoglaló képet 
kapunk, luinem igen találó bí rá la tot is ta lá lunk 
a könyvben. 

Amint már jeleztük, mindezek a léleknieg-
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kulásokkal való párhuzamba állítása teszi Far-
kas Gyula munká já t nélkülözhetetlenné mind-
azok számára, akik meg akar ják ismerni a ma-
gyarság szellemi kincseit, a magyar szellem 
megnyilvánulásait , kialakulását és fejlődését. 

A nomád művelődéstől kezdve végigvezeti 
Fa rka s Gyula az olvasót a középkori keresz-
tény művelődésnek, a keresztény művelődés 
kettészakadásának, a nemzeti erőgyűjtésnek, a 
nemzeti érzés ura lmának, az európaiasságra tö-
rekvésnek korán keresztül egészen napjainkig. 
Nem kerüli el f igyelmét semmi érték, semmi 
olyan mozzanat, amely i rodalmunkat tovább-
fejlesztette, amely a kiapadhatat lan magyar 
szellemet újabb megmozdulásokra, ú jabb és 
maradandó értékek alkotására ihlette és ser-
kentette. 

De a könyv nemcsak tanít, oktat, tudásban 
gazdagí t j a az olvasót, hanem buzdítja, egy év-
ezred szellemi értékeinek feltárásával, megvilá-
gításával erősíti a magyar elhivatottságba, bal-
hatat lanságba, a magyar jövendőbe vetett hi-
tét is. Teljes mértékben osztjuk azt, amit a 
szerző könyvének végén mond: „A Duna-Tisza 
mentén ott él egy kis nép szétszóródva öt ál-
lam kötelékébe, magányosabban, szegényebben, 
mint valaha. Megélt ezer év óta, vá j jon nem 
ez a már-már feltornyosuló v ihar lesz-e el-
múlásának könnyhullatója? Hisszük, hogy 
nem. A magyar ál lam megdőlt, a magyar nép 
pusztul és veszik, de a Magyar Szellem él és 
u j ja a jövőbe muta t . Jeleit lá t juk egy ú j szin-
tézisnek, melyet az irodalomban tükröződő Lé-
lek indít meg, hogy áthasson népet, egybe-
kovácsoljon társadalmat . A magyar irodalom 
ezer év óta tel jesí tet te nemzetnevelő, nemzet-
mentő hivatását. Teljesí t i most is. Csak ne le-
gyen hang ja pusztába kiáltó szó, ne nyomja 
el motorok berregése, jazz-zene diszharmó-
niája , sportfanat ikusok üvöltése. Figyel jünk 
rá! E g y élniakaró, különös, csodálatos f a j 
lelkiismerete szól belőle." 

ismerési eljárások még együttvéve sem adnak 
olyan módszert, amellyel az emberi lélek belső 
életét fel lehetne tárni . Együt tesen sem segí-
tenek - - külön-külön természetesen még ke-
vésbbé — a lélek teljes és ennélfogva igazi is-
meretére. Elégtelenek arra , hogy szilárd tám-
pontokat nyúj t sanak a lélek fejlődési menetére 
és ennek alapján a lélek jövőjére nézve. Ezért 
hangsúlyozza szerzőnk, hogy, ha valakinek a 
lelkét meg aka r juk ismerni, akkor abban ne 
megfigyelési tárgyat , hanem személyt lássunk 
és igyekezzünk vele ismételten bensőséges kap-
csolatba jutni. Igazi megismerésre ugyanis 
csak úgy juthatunk, ha növendékünkkel gyak-
ran s hosszabb ideig tar tó közvetlen érintke-
zésben vagyunk. 

A mű második részében „saját próbálkozá-
sa idró l számol be. Sokféle próbálkozásával ke-
resi azt a módot, amellyel meg lehet nyi tn i a 
gyermek serdülő lelkét, az i f j ú titokzatos 
s a felnőtt zárt életszentélyét. „Mivel szerény 
próbálkozásaim némi eredményt muta t tak fel, 
azért a r ra a végső következtetésre és hivatás-
szerű kötelességre szántam el magam — í r j a 
szerzőnk —, hogy megpróbálom kidolgozni eze-
ket a pontos módszereket is." 

„A lélekmegismerés helyes módszerei"-t is-
mertet i a könyv harmadik része. 

Bizonyos, hogy ez a lélekmegismerési mód a 
legnemesebb, legbensőségesebb s ennélfogva a 
legeredményesebb eljárás, amely a kutató ré-
széről errevaló lelki adottságot és lankadást 
nem ismerő önfeláldozó munkát kíván és — 
mindezek mellett — teljes lelki fiiggellenséget 
és nagy nevelői érzéket tételez fel. Ha azon-
ban valaki mindezekkel a képességekkel való-
ban rendelkezik, akkor lélekmegismerő művészi 
érzéke átsegíti e legkényesebb el járás minden 
nehézségén. 

Szerzőnk a lélekbontakozásnak ezt az ú t j á t 
sokszorosan végigjár ta s ezért a könyv befeje-
zésében a jól végzett munka fér f ias önérzeté-
vel és a használás vágyából fakadó nagy ügy-
szeretettel a jánl ja , hogy „a tudós keresse a 
lélektani megismerést, a nevelő pedig — a tu-
dományos ismeret felhasAiálásával — a sze-
mélyiség vitális érintkezését". A lélek bonta-
kozása csak így indulhat meg. 

Váradi József. 

Farkas Gyula: A magyar irodalom története. 
(Kiadja a Káldor könyvkiadóvállalat.) 

F a r k a s Gyula, a berlini egyetem tudós ma-
gyar t anára régi hiány pótlásáról gondosko-
dott akkor, amikor irodalmunk történetéről 
olyan vázlatosan megrajzolt , összefoglaló mun-
kát ad a magyar olvasóközönség kezébe, amely 
nemcsak hasznosítja a legújabb irodalomtörté-
neti kutatásokat, de áttekinthető, az összefüg-
géseket, kölcsönhatásokat megvilágító, egysé-
ges képet is tár áz olvasó elé. 

Ez az áttekinthetőség, az irodalmi megmoz-
dulásoknak és irányoknak, az egyes íróknak 
és költőknek a történeti korokba való beállí-
tása, az irodalomnak a történelemmel, a nagy 
történelmi eseményekkel és társadalmi átala-

Tükör. Dr . Bévay József képes havi folyóira-
tának júliusi száma a már megszokott dús és 
változatos tar talommal jelent meg. A Tükör 
tükröt muta t a vi lágnak a magyar világról s 
ebben a hivatásában, persze, íigyelembfe veszi 
az aktual i tást . Jelentékeny része a szövegben 
és az illusztrációkban is a nyár aktuali tásaival 
foglalkozik, a modern emberre nézve szinte 
életszükségletté vagy életörömmé lett strand-
dal, fürdővel, a tengerrel , a Balatonnal és a 
divatos sportokkal és játékokkal, amiknek 
szintén most van főfő szezonja. Szépirodalmi 
részébe Móricz Zsigmond és Gergely Mária írt 
egy-egy szép novellát, Bodor Aladár, Horváth 
Béla, Fekete La jos és S'zőke Sándor pedig 
verset. Humor, sport és a nagyvilág szenzá-
cióit élénk tollú írók cikkei s elmés rajzok és 
kar ika túrák , főképen pedig pompás fényképek 
teszik a lapot élvezetessé és változatossá. 

Wesselényi István dr. Harmadik Nótáskönyve. 
A szerző sa já t ja . Cím: Budapest VII , Pongrác-
út 17. sz. f. 1. — Ára 1 pengő. 

A Nótáskönyvben 22 kedves, dallamos és 
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hangulatos magyar népdal van énekre és zon-
gorára. A magyar népdalok kedvelője talál 
benne hallgatót, andalgót, csárdást és friss 
csárdást, túlnyomó részben a szerzőnek érzés-
teljes szövegével és könnyű, de ötletes zenei 
aláfestéssel. A keménykötéses zsebkönyvalakú 
és olcsó Nótáskönyvet olvasóink figyelmébe 
ajánljuk. 

Hqgyan kísérjük a magyar nótát zongorán. 
Irta Reichert Ferenc áll. tanító, Pestszentimre. 
Kapható a szerzőnél. Ara 80 íillér és az első 
füzettel együtt 2-20 pengő. 

Az első füzetet lapunkban már ismertettük. 
Ez a füzet kiegészíti az elsőt, mert a szerző 
jelzése szerint az első füzetből néhány fontos 
tudnivaló kimaradt, amely szükséges a ma-
gyar nóta kíséretéhez. A szerző ezt a pótfüze-
tet az első füzet megrendelőinek hozzászólásai 
és tanácsai figyelembe vételével állította össze. 

A fehér magyar parlagi tyúk tenyésztési és termelési 
adutili. Irta: Bakoss László gazdasági akadémiai ren-
des tanár. Megjelent a „Pátria" Irodalmi Vállalat és 
Nyomdai R.-T. kiadásában, Budapesten (IX., Üllői-út 
25. sz.). Terjedelme 96 oldal. Bolti ára 3 P. Baromfi-
tenyésztési szakirodalmunk újabb igen értékes, ha-
sonló formában egyedülálló, tisztán gyakorlati irányú 
könyvecskével gyarapodott. Időszerű ennek a köny-
vecskének megjelenése azért, mert az ellenséges két 
tábor: a „parlagistúk" és a „kultúrfaj ták" tenyésztői 
éles sajtóháborút vívnak egymással s a harc hevében 
legtöbbször lekicsinylő és igazságtalanul túlzó formá-
ban bírálja mindkét fél ellenfele kedvelt fajtáit. 
A tenyésztőközönség pedig tájékozatlanul áll: kinek 
van hát igaza? s az olvasottak szerint kapkod hol az 
egyik, hol a másik faj ta után. 

Bakoss professzor a gyakorlati szakember és a 
tanítómester kérlelhetetlenül szigorú tárgyilagosságá-
val, éles kritikai szemmel vizsgálta meg két éve tartó 
fajtaösszehasonlító kísérleteiben számszerű pontos ada-
tokkal mutatja ki azok egymáshoz viszonyított fajta-
értékeit. 

Igen érdekes és a világirodalomban eddig még nem 
ismert módszer szerint az egyedek és az állomány 
tojásátlagsúlyának ugrásszerű emelkedéséből, illetve 
annak megfigyeléséből állapítja meg azt, hogy melyik 
fa j tánál mikor érkezik el a keltetés legkedvezőbb idő-
szaka. 

Annyi új és annyi értékes adatot tartalmaz, hogy 
el kell azt olvasnia minden tenyésztőnek, aki a kor-
szerű ismeretek terén lemaradni nem akar. 

Kodály új gyermekkari művét, a „Nyulacská i t közli 
az Énekszó zenei és énekpedagógiai folyóirat most 
megjelent júniusi száma. A népszerű iskolazenei lap 
gazdag tartalmából kiválik Farkas Ferenc két hazafias 
karéneke (2 szólam) Petőfi verseire. Molnár Antal 
„Hogyan foglalkozzunk zenével" című tanulmánya a 
lapról éneklésről, a zenei műsorokról mond érdekes 
és megszívlelendő dolgokat. Az ú j Szabolcsi-féle ma-
gyar zenetörténetből egy fejezetet ad mutatóul (A ma-
jíyar romantika zenéje — a verbunkos). Sztankó Béla 
a mai, modern énekoktatási rendszerekről írt tanul-
mánya igen széles látókörrel mutat ja be a külföldi 
énekpedagógiai áramlatokat. A most lezajlott négy 

középiskolai hangversenyről szóló beszámoló pedig 
megvitatja az iskolai és nyilvános hangversenyrende-
zés minden problémáját, a siker és balsiker okait. 
Az Énekszó a Magyar Énekoktatók Országos Szövet-
ségének hivatalos lapja. Szerkesztik Kerényi György 
és Kertész Gyula énektanárok. A hathetenként meg-
jelenő folyóirat évi előfizetési dí ja 4 pengő 50 fillér, 
egyes példány ára SO fillér. A kiadóhivatal (Budapest 
I, Fery Oszkár-utca 55) az érdeklődőknek készséggel 
küld ingyen mutatványszámot. 

Dr. Tankó Iíéla: A világnézet kérdése és más 
tanulinányok. Debrecen, 1932. Kiadja a debre-
ceni Bethlen Gábor Kör. 200 oldal. Kapható: 
Budapest, Studium könyvkereskedés, Kecske-
méti-u. 8. és Debrecen, dr. Bertók Lajos könyv-
kereskedésében. A kiváló professzor hallgatói 
adták ki ezt a könyvet, amely nemcsak szer-
zője nagy tudásának, mély gondolkodásának 
bizonyítéka, hanem melegen érző lelkének és 
a hallgatóságára gyakorolt nagy hatásának is 
kifejezője. A könyv tíz tanulmányt tartalmaz 
a teológia ós bölcsészet köréből. Nem könnyű 
olvasmány, mert komoly elmélyedést kíván, 
de olvasója gazdagon lesz jutalmazva, mert 
nem is sejtett mélységek tárulnak fel előtte. 
Minden filozófiai kérdés érintve van e szép 
könyvben, amely eredetiségénél fogva is leköti 
az olvasót. A szerző Kant és Böhm Károly 
alapján áll. Az utóbbinak Bartók György és 
Ravasz László mellett legkiválóbb tanítványa 
s a nagy magyar gondolkodónak tanait sok 
helyt eredeti módon szövi tovább. Az első dol-
gozat a világnézettel foglalkozik és kifejti, 
liogy a világnézetek közt az tesz különbséget, 
hogy mennyire képesek a szellemiséget tisz-
tán szellemi módon biztosítani s e szempontból 
bírálja is az egyes világfelfogásokat. A mate-
rializmus nem tudja maradék nélkül meg-
érteni, hogyan hoz létre az anyag magából 
annyira teljesen különbözőt, mint a szellem. 
A világnézetalkotás első tevékenysége a hit; 
ez az alapvető, amely nem kisebbrendű tevé-
kenység, mint tudás, mert nélküle nem tudunk 
meglenni. A másik az értelem, amely a dolog 
értelmét magyarázza, jelentését emeli ki. 
A könyvből még csak a következő gondolato-
kat emeljük ki: „A vallás és metafizika" című 
fejezet rámutat elsősorban arra a nagy tettre, 
amidőn Parmenides felfedezte, hogy a dolgok 
nem olyanok, minőknek érzékeljük, hanem 
minőknek gondoljuk ós amidőn Sokrates fel-
fedezte az .egyetemes érvényű logost, a szelle-
miség objektív érvényességét. A legértékesebb 
dolgozat a vallás és a művészet közti viszony-
ról szól és általános esztétikai fejtegetéseket is 
tartalmaz. A szép, a tartalomnak a lényegéből 
folyó legtökéletesebb megnyilatkozási formája. 
De nem a legmagasabb értékfaj, hiszen a tar-
talmat nem gyarapítja. A jelentés értékének 
csak formai mozzanata. A többi értékfajnak, 
a jónak, az igaznak nem áll felette, de koordi-
nált ezekkel, hisz mind a három egy értéknek: 
a szellemiségnek életmozzanata, megvalósulási 
formája. Az esztétikai szemlélés tehát nem pó-
tolhatja a többit. A vallás pedig nem külön 
érték, de a szellemiség megnyerésének alap-
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vető módja, nem elszigetelt funkció, de alap-
hangja mindeniknek. A legmélyebb lelki érté-
ket azzal fejezzük ki, ha azt mondjuk: a festő 
áhítattal nyúlt ecsetjéhez, a hivatalszoba temp-
lom volt, a hétköznapi munka istentisztelet. 
A „Kant ós elődei" cimű rész kifejii, hogy a 
logos a maga világát megalkotja, rendezi, 
azért meg is érti. A megértés tehát a tapasz-
talás ismétlése. Kitűnő tanulmányok a teoló-
gia tudományosságáról, a Hegelről, Pascalról, 
Bergsonról és a Greggus Ágostról szólók. Mi 
csak még két gondolatot ragadunk ki a kitűnő 
munkából. A vallásról mondja a szerző, hogy 
élete, mint minden valóságé abból áll, hogy 
kifejtse a maga logikumát s teljesen a modern 
platonista filozófia alapján tanítja. Minden 
valóságnak megvan a világ rendjében örökre 
meghatározott logikuma, egy a kozmikus ap-
riori törvény s minden létező annyira valóság, 
amennyire ezt az ő léttörvényét realizálja: 
tölgyfa vagy hópehely, csillagrendszerek vagy 
erkölcsi tett. Az erkölcsre nézve pedig így 
szól Tankó: A szellemiség abszolútbecsű való-
ságának érvényesítése az egyetlen, ami nem 
tűr feltételt, alkut, kibúvót. Ennek a „kelT'-nek 
követelése az erkölcsiség. A legtisztább idealiz-
mus ragyog tehát elénk Tankó könyvéből. 

Koller István. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Géza Révész: Das Schöpferisch-Persönliche 
und das Kollektive in ihren kulturhistorischen 
Zusammenhang. (A személyes és együttes al-
kotás kultúrtörténelmi összefüggésükben.) 1933. 
58 lap. 

A szerző, hazánkfia és az amsterdami egye-
tem v. tanára, ebben a mélyenszántó tanul-
mányban egyik legrejtettebb, legtitokzatosabb 
emberi folyamatról, műveletről igyekszik a fá-
tyolt fellebbenteni: arról, hogy a teremtő alko-
tások hogyan jönnek létre, mekkora rész illeti 
meg ebben magát az egyént és a kollektívu-
mot. (Ezen a szerző valamely közösségnek, vagy 
a kultúrának egyének felett álló szellemi meg-
határozottságát érti, amely a következő ténye-
zők együtthatásából alakul ki: előzmények, ha-
gyomány, tanultak, átvettek, szokásszerűség.) 
Már ez is mutatja a probléma érdekes és nagy-
horderejű voltát. Célja: az egyéni ós kollektív 
alkotás kutatása közben bizonyos alapelveket 
és módszerbeli támpontokat kideríteni és ez-
által új indítást adni a személyi és kollektív 
alkotás kölcsönhatásának okszerű tanulmányo-
zására. Evégből a szerző felülvizsgálja az e 
kérdésben összefüggésükben eddigelé kevéssé 
méltatott pszichológiai, szociológiai és kultúr-
történelmi szempontokat a következő sorrend-
ben: 1. Személyes és személytelen munka. 2. Az 
egyéni munka formái. 3. A teremtő tevékeny-
ség. 4. Főszempontok az alkotó tevékenység 
elemzésénél. 5. Személyi és kollektív teljesít-
mények történelmi szintézise. 

•Vezető gondolatai a következők: Személyte-

len (mechanikai) munka nemcsak a testi, ha-
nem a szellemi tevékenységben is előfordul. 
Más-más eredményre jutunk, aszerint, amint 
az egyénből, vagy a munkából indulunk ki: van 
tehát a) autonóm-teremtő, b) átalakító, tovább-
fejlesztő, c) utánzó, sablonos és d) magyarázó-
munka. Á teremtő alkotás fogalma felöleli a 
teremtő erőt, a teremtő aktust és a teremtő tel-
jesítményt. Akár az egyénből, akár a munká-
ból indulunk ki, a következő négy szempont 
kínálkozik: a) élmény-pszichológiai, b) a munka 
tárgyilagos szemlélete, c) személyi, d) törté-
nelmi. Ezután a történelmi fejlődésben fellépő 
különböző (egyéni, kollektív) irányzatok alap-
ján választ igyekszik adni a következő kérdésre: 
Hogyan lehet a fejlődésnek a távolból is észre-
vehető főbb pontjait, amelyeket hagy szelle-
mek és úttörő eszmék és munkák képviselnek, 
megállapítani és folytonos vonallá összekötni? 
Ezzel kapcsolatban szóvá teszi az úgynevezett 
véletlenségi elméletet, amelynek csak korlátolt 
jogosultságot tulajdonít, továbbá a lángelme 
problémáját, amelyben a zseniális teljesítmény 
a döntő tényező. A zseni aránylag legkevésbbé 
függ a kollektív külső tényezőktől, míg az 
átlagember ezeknek eredménye. Szerző mind-
végig igyekszik fejtegetéseit konkrét példákon, 
a kultúra különböző területein, kivált láng-
elméken és műveiken (találmányok, felfedezé-
sek) szemléltetni, igazolni, miközben a 18. lapon 
a budapesti szépművészeti múzeumban őrzött 
Lionardo-féle lovasszobor modelljét is felem-
líti. Eközben szerintünk, a szubjektivitás miatt 
nem tulajdonít kellő fontosságot az egyén (tu-
dós, művész) önvallomásainak. 

Vizsgálatainak eredményét a szerző a követ-
kezőbe foglalja össze: Nagyjában kölcsönhatás 
áll fenn a személyi és kollektív alkotás között 
(ezt apriori is meg lehetett állapítani!), ese-
tenként azonban szigorúan kell egymástól el-
különíteni (differenciálni) egyrészt az alkotók, 
alkotások pszichológiai vizsgálatát, másrészt a 
kollektívum szociológiai és kultúrfilozófiai vizs-
gálatát. Ezzel a szerző ugyan még nem oldotta 
meg a problémát, de ennek részekre való bon-
tásával és néhány szubjektív jelenség és tény 
kiderítésével sikerült megközelítenie ós a foly-
tatólagos kutatást elősegíteni. A kiil so felüle-
ten elért eredmények rámutatnak azokra a pon-
tokra, amelyekbe a jövő kutatás eredményesen 
bekapcsolható. 

Eddig Révész a pszichológus. Mi pedagógu-
sok azonban tovább mennénk és kiterjesztenők 
a problémát pedagógiai kiágazására: a tanulók 
alkotó munkájának pszichológia elemzésére is, 
mert kétségtelen, liogy^ az iskolában megnyilat-
kozó szellemi és anyagi alkotó munka genezi-
sének, fejlődésének és megnyilakozásának pon-
tos lélektani ismerete és fenomenológiája érté-
kes útmutatásokkal szolgálna a nevelés és ta-
nítás egész területére. Ez a probléma azonban 
még kezdetleges állapotban van: a 10—16 éves 
korra ilyirányú kísérletről számol be Elsa 
Köhler Entwicklungsgeschichte einer Klasse 
(Egy osztály fejlődési története) című tanul-
mánya (Zur Psychologie und Pädagogik der 
geistigen Aktivität, Berlin 1931). k f . 
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Paul Reiniger: Sinn, Grenzen und Möglichkeit 
des Gesamtunterrichts (Az „alkalmi össztani-
tás" értelme, határai és lehetősége). 2. kiadás, 
1932, 42 lap. 

Berthold Otto vagy egynegyedszázad előtt 
vezette be a pedagógiai terminológiába a Ge-
samtunterricht új elnevezést az iskolában folyó 
tanítás szabad (alkalmi) formájának megjelö-
lésére: lietenkint néhányszor, rendesen az 
utolsó tanítási órában a tanító növendékeivel 
olyan dolgokról beszélgetett, amelyek aznap 
éppen az érdeklődés középpontjában álltak. 
Azóta ez a Gesamtunterricht sokféle változa-
tot, elágazást érlelt, sőt szélsőséges alkalma-
zásban is részesült. 

Szerzőnk az 1. fejezetben ezekről a következő 
áttekintést nyújtja: I. A tananyag kiszemelé-
sét illetőleg van: 1. alkalmi, 2. környezetbeli, 
3. zárt tárgyi körökben való tanítás. II. A tan-
tárgyak viszonyát illetőleg van: 1. tárgyi szak-
csoportok, 2. egy vezető tantárgy, 3. különböző 
tantárgyak vezetése mellett folyó tanítás; ez 
utóbbinál lehetséges: a) váltakozó vezetés, 
b) egy vezető eszmény, c) a tantárgyakra te-
kintet nélkül való irányeszme szerint folyó ta-
nítás. Ehhez járul III. Berthold Ottó módszere 
és IV. egy tantárgyra korlátozott tanfolyam-
beli tanítás. 

E sokrétű válfajokat kivétel nélkül egy kö-
zös didaktikai elv és törekvés jellemzi: a kü-
lönböző tantárgyak véletlen egymásutánjában 
rejlő szétforgácsolást, szaggatottságot olyan el-
járással pótolni, amely a gyermek lelkére egy-
séges művelő hatást gyakorol. Ezért főleg az 
alsó fokon van helye, amikor a gyermek én-
világa és környezetbeli világa még egybe-
folyik. Viszont nem szabad megfeledkezni ar-
ról, hogy a tantárgyak apriori szerves adott-
ságok és váltakozásuk sem mellőzhető. Ez 
utóbbit a Gesamtunterricht értelmében úgy le-
het megvalósítani, hogy e váltakozást szabaddá 
tesszük. A felső fokon pedig a koncentrációt 
a tantárgyak kapcsolatával teremtjük meg, 
amit szerzőnk a Sammelunterricht (gyűjtő-
tanítás) kifejezéssel szemléltet. A sokat vitatott 
alkalmi szabad tanításnak azonban maga a ta-
nítás célja és az iskola feladata még egyéb, 
természetes határokat szab, amelyekre már 
A. Böhm: „Der Gesamtunterricht und seine 
Grenzen" (Pädag. Magasin 1335. sz.) cimű mun-
kájában utalt. Ilyenek elsősorban a tanítással 
kapcsolatos begyakorlás és a sokféle anyaggal 
túlterhelt, a szétforgácsolást és szórakoztatást 
(szórakozottságot) előmozdító foglalkozás. 

Egy utolsó fejezetben a szerző az előzmények 
alapján és tanítási példák kíséretében meg-
állapítja a Gesamtunterricht lehetőségének 
követelményeit, elveit, amelyek a következők: 
1. Semmiféle tanítás sem vonhatja ki magát 
a tantárgyak törvényszerűsége és a tananyag 
öncélúsága alól. 2. A Gesamtunterrichtnek a 
tervszerű iskolázás feladatát is vállalnia kell. 
3. Ennek pedig a tananyag tervszerű megálla-
pítása elengedhetetlen feltétele. 4. E tervszerű-
ség ellenére a Gesamtunterricht lelkét a tárgy-

nak az a fordulata alkotja, amelyet a gondola-
tok sajátos mozgása hoz létre. 

Tanulmányunk, amelyet bő szakirodalom 
egészít ki, a szerzőnek mindvégig elfogulatlan 
álláspontjával és páratlan érvelésével lényege-
sen hozzájárul e sokat vitatott fogalom tisztá-
zásához, de egyben rámutat azokra a tárgyi és 
személyi nehézségekre, amelyek a Gesamtunter-
richt eszményi megvalósításának útját állják. 

k f . 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

A francia szülők iskolájának V. kongresszusa. 

Ezen a kongresszuson, amelyet márciusban 
tartottak meg Párizsban, a következő érdeke-
sebb előadások szerepeltek: Az angolszász, a 
német és az olasz ifjúság. Az akarat irányítá-
sának első gyakorlatai. Az erőkifejtés (effort) 
nevelése a tíz éven aluliaknál. Tervszerű test-
nevelési gyakorlás. Kimerülés az erőkifejtés 
után. Tervszerű iskolai foglalkoztatás a csa-
láddal kapcsolatban. Az erőkifejtés értelme: 
önmagunk meghódítása. Erőkifejtés az értel-
miség, a szép, a szeretet irányában. A szellemi 
erők szerepe az erőkifejtésre való nevelésben. 

Nemzetközi pedagógiai bibliográfia. 

A szellemi együttműködés nemzetközi inté-
zete (Institut International de coopération in-
tellectuelle) bizottságot küldött ki a pedagógia 
nemzetközi irodalmának összeállítására. Ez 
nemcsak a pedagógiai munkákat ölelné fel, ha-
nem kiterjeszkednék az iskolai közigazgatásra, 
az oktatásügyre vonatkozó törvényes intézke-
désekre, a tanár- és tanulócserére és az okta-
tásügy nemzetközi vonatkozásaira is. 

Szexuálpedagógia. 

A dublini egyetemen orvos-etikai tanfolya-
mot szerveztek, amelyen alaposan tárgyalják 
az orvosoknak a szülésekkel kapcsolatos és a 
népesedést előmozdító erkölcsi kötelességeit. 

Bennszülött leányok nevelése az afrikai gyarmatokon. 

Az asszonyoknak meglehetősen szánalmas sorsuk 
van a gyarmatokon, mert a férfiak általában nem 
sokra becsülik őket, alig tulajdonítanak nekik na-
gyobb jelentőséget, mint holmi nélkülözhető dolog-
nak, vagy éppen állatnak. 

Ezeknek az állapotoknak orvoslása érdekében arra 
törekedtünk, hogy mentül több leánykát vonzzunk 

^missziós iskoláinkba, mert jól tudtuk, hogy csakis 
őáltaluk sikerül majd a bennszülött asszonyok sor-
sán lendítenünk. A leánygyermekek iskolázása azon-
ban eleinte meglehetős akadályokba ütközött, mert az 
apák egyáltalában nem rajongtak azért, hogy leányaik 
tanulgassanak, művelődjenek. Ez a felfogás az utóbbi 
esztendők folyamán szerencsére megváltozott, mert a 
nvert neveléssel mindinkább előrehaladott bennszü-
lött férfiak maguk is rájöttek már, hogy nekik olyan 
feleség kell, aki különb legyen az igavonó barom-
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nál, ne csak a földet mívelje és gyermekeket szüljön 
nekik, hanem aki írni-olvasni is, az élet ezernyi dol-
gában helytállni is tudjon, vagyis igazi élettársuk 
legyen, lis ettől fogva a szülők szívesen küldték 
leányaikat a missziós iskolákba. 

Mindezek a közlések természetesen csak azokra a 
gyarmatokra állnak, amelyeknek bennszülött lakos-
sága még primitív, közel áll a kezdetleges emberhez; 
mert például Madagaszkár vagy Tahiti szigetén, ahol 
a gyarmatosítás már régóta folyik, a nők helyzete 
sokkal biztatóbb. Itt már nagyon szép elemi, sőt felső 
leányiskolák is működnek, amelyeket a legtöbb benn-
szülött leány fel is keres. 

Az afrikai szárazföldi gyarmatokon azonban a nő-
nevelés még csak kezdeti stádiumban van s éppen 
ezért nem csupán alapos pedagógiai képzettséget, 
hanem mindenekfölött jó adag pszichológiát és he-
lyes tapintatot követel a nevelőktől. 

Különös gondot kell fordítanunk arra, nehogy túl-
ságosan gyorsan haladjunk munkánkban, ügyelnünk 
kell arra is, hogy ne európai mintára neveljük ezeket 
a leánykákat, hanem olyan asszonyokká képezzük ki 
őket, akik majdan a maguk törzsének környezetében 
mint feleségek és anyák megállják a helyüket. Ehhez 
pidig a nevelő részéről nagy ügyességre és kiváló ér-
zékre van szükség: tanulmányoznia kell az illető or-
szág bennszülötteinek szokásait, erkölcseit, hogy a 
nevelést és az oktatást a környezethez illessze. 

Ezeknek a megfontolásoknak tulajdonítható, hogy 
missziós iskoláinkban az íráson, olvasáson és számo-
láson kívül olyan gyakorlati oktatást is nyujtunk, 
amely egészen a helyi viszonyokra van szabva, pél-
dául egészségtani alapismeretek, a kunyhók tisztoga-
tása, szellőztetése, az ágynemű s a gyékények ki-
helyezése a napsütésre, testápolás, fürdő, zuhany, 
stb. A háztartástan keretébe foglaltan: kötés, ruha-
varrás, foltozás, főzés. Gyakorlati irányú gyermek-
ápolás: a leányok mellett mi neveljük a ránk bízott 
elhagyott kisdedeket is, ezeket nekik kell — vezeté-
sünk és ellenőrzésünk alatt —- gondozniok. Ám tan-
tervünk jelentékeny részét a kézimunkák töltik be, 
mégpedig a nálunk is szokásos női kézimunkán kí-
vül a mosás, kosár- és gyékényfonás, földmívelés, stb. 

Tanmenetünk ekként nagyon is túlterheltnek lát-
szik s azt a hitet keltheti, hogy nem juttatunk elég 
teret a szórakozásnak, pihenésnek. Pedig éppen ellen-
kezően, rajta vagyunk, hogy a mi leánykáink meg-
erőltetés nélkül, fény és vidámság közepette fejlőd-
jenek és okuljanak. Ügy intézzük a dolgot, hogy 
esténkint sokat játszhassanak, mert ezen a vidéken 
az este a napnak legkellemesebb szaka. A magunk 
irányította játékokon kívül arra is bíztatjuk őket, 
hogy kultiválják azokat a saját játékaikat és táncai-
kat is, amelyeket érdemeseknek tartunk a meg-
őrzésre. Csak látnák őket, amint a holdfényben süt-
kéreznek. Magatartásuk, mozdulataik a fiatal állatok 
hajlékonyságára emlékeztetnek. Táncolnak, dalolnak, 
tapsolnak és utánozzák az ugrándozó békát vagy a 
kicsiny kengurúnak mókás szökdécselését. Az álla-
tok mozdulatait, kiáltásait senki sem tudja oly hűen 
utánozni, mint a néger gyermek, a természetnek ez 
az üde hajtása. 

Az ígyen nevelt leányka lassankint tudatára ébred 
a maga értékének és kellő megbecsülést ébreszt maga 
iránt a férfiban is, aki kezdi már emberszámba venni. 
A már szintén iskolát járt férje oldalán aztán hasz-

nos élettársnak, értelmes anyának bizonyul. Az iskola-
végzett fiatalság egyébként javarészt maga is tanító-
nak megy és kikerül a pusztaságban elszórt néger 
falvakba, bogy iskolát nyisson; mekkora érték itt a 
jó feleség, aki szintén öt-hat évet töltött iskoláink-
ban s aki segítségére van a kicsiny gyermekek és a 
többi asszony körül. És így terjed lassankint a mi 
civilizáló munkánk egész Afrikában, a nőnevelés és 
a nők helyzetének emelése révén. 

Legyen szabad végezetül idéznem azt a választ, 
amelyet egy néger tanító adott arra a kérdésre, hogy 
meg van-e elégedve a maga iskolázott feleségével: 
,,Elégedett és boldog vagyok vele, mert ő több, mint 
a feleségem: a barátnőm". Ez a megbecsülés olyan 
ember részéről, akinek édesanyja valószínűleg még 
szintén állati sorban tengődött, beszédes bizonyítéka 
a mi gyarmati nőnevelési módszerünk eredményes-
ségének. 

Ezekből az iskolajárt leányokból nem csupán hasz-
nos és kellemes feleségek, de intelligens anyák is 
válnak, akiknek gyermekeikre gyakorolt befolyásá-
val ú j és jobb nemzedék fog keletkezni, amely még 
inkább hajlik majd a mi polgárosító, erkölcsi és szel-
lemi hatásunkra. (Rachel Doqimont, missziós tanítónő.I 

Eszperantó ifjúsági folyóiratot 
indítottak a francia eszperantista tanítók. Az 
Infanoj su Tutmodo a gyermek aktivitásának 
fokozására s a közös emberi érzés fejlesztésére 
törekszik. Tíz-tizenhatéves tanulók cikkeit, le-
írásait, elbeszéléseit, rajzait, fényképfelvételeit 
közli. Előfizetési díja évi 3 frank és 1 frank 
portó. Szerkesztője Honoré Bourgignon, in-
stituteur Franciaország, Saint-Maximim (Var), 
aki szívesen küld mutatványszámot. Előfizeté-
seket elfogad Bleier Vilmos, Budapest IX, 
Mester-u. 53., V. 7. 

Az értelmi pályák túltengése. 
A Bulletin de l'Institut National d'O. P. 

szerint Franciaországban 1900 óta rohamosan 
emelkedett az értelmi pályák választása: a böl-
csészeti karon 455%-kai, az orvosin 290%-kal. 
a gyógyszerészin 40°/o-kal; pusztán a jogi karon 
mutatkozik 20%-nyi csökkenés. 

Az anyai szeretet, túlzásai. 
Az Education Familiale c. francia folyóirat-

nak egyik cikke tárgyilagosan foglalkozik az. 
anyai szeretettel, amelynek kiváló pedagógiai 
jelentőségét az támasztja alá, ha a benne meg-
nyilatkozó gyengédség mintegy visszhangja a 
gyermekének, derűs és magával ragadó, de ke-
rüli az érzelgősséget és puhultságot. Az anyák 
ösztöne néha az idősebb, vagy fiatalabb, gyen-
gébb gyermek felé hajtja, máskor a fiút a 
leánnyal szemben részesíti előnyben, vagy azt, 
aki jobban kedveskedik, hízeleg, szófogadó. Ez-
zel szemben az anyának nagy lelki önfegyel-
niezésre van szüksége, ha el akarja kerülni, 
hogy szeretete ne hasson károsan a többi gyer-
mekre. 
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A bécsi egyetem pedagógiai szemináriuma. 
Célja elsősorban, hogy a középiskolai tanár-

jelölteket bevezesse a pedagógia tudományos 
módszereibe. Evégből a tagok a) ismertetéseket 
és jelentéseket készítenek, előadásokat és vitat-
kozásokat tartanak; b) csoportosan látogatnak 
iskolákat és pedagógiai intézményeket; c) tu-
dományos dolgozataik és doktori értekezéseik 
dolgában útmutatásokban részesülnek. A sze-
minárium gazdag szakkönyvtárral rendelkezik, 
amely a külföldi államok hivatalos kiadvá-
nyait is gyűjti. A szeminárium külföldieknek 
szívesen szolgál felvilágosítással minden Auszt-
ria közoktatásügyét érdeklő kérdésben. Veze-
tője az egyetemnek ny. r. pedagógia-tanára. 
Címe: Wien, Liebiggasse 5. 

Hivatásbeli tanácsadó. 
New Yorkban (522 Eifth Avenue) egy Occu-

pations. The Vocational Guidame Magazine 
(Foglalkozások. Hivatásra tájékoztató szemle) 
címmel havi folyóirat jelenik meg képes mel-
lékletekkel, amely behatóan tájékoztat a ma 
homloktérben álló pályaválasztási problémát 
illetőleg. Előfizetési ára évi 3 dollár 50 cent. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

A Magyarországi Tanítóegyesületek Országos 
Szövetségének tanácsi nagygyűlése július 3-án 
volt a Tanítók Háza nagytermében. A gyűlé-
sen a kultuszminiszter képviseletében Boreczky 
Elemér dr. miniszteri osztálytanácsos jelent 
meg. Rákos István kir. tanácsos elnöki meg-
nyitójában a tanítóság sérelmeit és a szövet-
ségnek azok megszüntetéséért való küzdelmeit 
hangoztatta. 

— Meg vagyunk győződve arról, hogy a kul-
tuszminiszter sok és súlyos gondja között is 
gondoskodni fog arról, hogy a panaszok okait 
rövidesen megszüntesse. —Boreczky Elemér dr. 
miniszteri osztálytanácsos a kultuszminiszter 
üdvözletét tolmácsolta. Kijelentette, hogy a 
kultuszminisztériumban most dolgoznak a nem 
állami tanítók fizetésrendezésén, melyet szep-
temberben végre fognak hajtani. Bejelentette, 
hogy július hó elején több tanítót előléptetnek 
a VII. fizetési osztályba ós több helyettes ta-
nítót kineveznek. Vanitsek Rezső főtitkári je-
lentését terjesztette elő, majd Ormos Lajos, a 
Református Tanítók Országos Egyesületének 
elnöke szólalt fel s a tanítók anyagi helyzetét 
vázolva, az előlépések lassú előmenetelét tette 
szóvá. Földes Lajos szintén az anyagi sérel-
mekről szólt, majd a szövetségtanács memo-
randumát olvasta fel. Bozsik Lajos a nyolcosz-
tályú népiskoláról értekezett. Moldoványi Gá-
bor kérte, hogy a francia külügyminiszter tör-
ténelemhamisításának ügyében írjanak át a 
francia tanítószövetséghez és tiltakozzanak a 
támadás ellen. Csernai Mátyás a tanyai taní-
tóság kívánságait tolmácsolta. Benda László 
felhívta a tanítóság figyelmét a „Magyar-
ságára, mely érdekeikért harcol. Végül elhatá-

rozták, hogy 1935 július 3-ára a IX. egyetemes 
tanítógyűlést összehívják. A gyűlés Rákos Ist-
ván elnök beszédével ért véget. 

A szendrői esperesi kerület Tanítói Köre folyó 
évi június hó 12-én tartotta évi rendes gyűlé-
sét a szendrői róm. kat. iskolában. A kör egy-
házi elnöke, Füstös Pál szentszéki tanácsos, 
esperes-plébános megnyitójában a közelmúlt-
ban szentté avatott Don Bosco Jánosról, mint 
a modern pedagógus ideáljáról festett szép ké-
pet. Majd Lenkeyné Pauliczky Margit szendrői 
tanítónő „Miképen célszerű összegyűjteni, ren-
dezni és községleírássá feldolgozni a tanterv-
ben előírt szülőföldismereti anyagot?" című 
előadását tartotta meg. Utána Petró András 
szendrői tanító „Községünk nevezetességei" cí-
men tartott mintatanítást, melyben megmutatta, 
hogyan lehet a gyűjtött szülőföldismereti anya-
got tanítás közben gyümölcsöztetni. Végül 
Hartl Aladár felsőtelekesi kat. tanító a kato-
likus tanítóról, mint az Actio Catholica nép-
művelési vezetőjéről tartott gyakorlati előadást. 

A nagykállói róm. kat. esperesi kerület Tanító 
Köre június hó 16-án tartotta évi rendes köz-
gyűlését Nyírbátorban, Marná Gyula szent-
széki tanácsos, nagykállói esperes-plébános el-
nöklete alatt. A gyűlésen a kerületi papság és 
tanítóság élén, úgyis, mint az egri egyházme-
gyei Főhatóság kiküldötte, megjelent dr. Ba-
ranyay József t. kanonok, pócspetri esperes-
plébános is. Marná Gyula ker. esp. megnyitó 
beszédében Don Boscóról, mint a legideálisabb 
tanítóról emlékezett meg. Élettörténetét, mun-
kásságát, pedagógiai elveit, nevelői eljárását 
kimerítően ismertetve, a tanügy munkásait 
Don Bosco követésére buzdította. Fiák András 
nagykállói ig.-tanító, mint a tanítói kör világi 
elnöke köszöntötte dr. Baranyay József t. ka-
nonokot ker. esperessé történt kinevezésének 
25. évfordulóján. Gaál Lajos pócspetri ig.-tanító 
a kör újonnan kinevezett tanügyi esperesét, 
Marná Gyula szentszéki tanácsost üdvözölte. 
Török Miklós leveleki kántortanító: „A kat. ta-
nító, mint az Actio Catholica népművelési ve-
zetője" című előadásában gyakorlati tanácso-
kat adott a tanítóságnak. Mák János nyírbátori 
kántortanító a szülőföld ismertetésével kapcso-
latban irányelveket adott, hogyan kell az erre 
vonatkozó anyagot összegyűjteni, rendezni és 
feldolgozni. Kelsánszky György pócspetri ta-
nító: „Szent Imre áldozata, mint eszménykép" 
című értekezésében rámutatott azokra a mo-
mentumokra, melyeket a tanító eredménnyel 
használhat fel úgy az iskolájában, mint az is-
kolán kívül. Súntha Erzsébet nyírbátori ta-
nítónő a község nevezetességeiről tartott minta-
tanításával megmutatta, hogyan kell a tárgy-
kört az iskolában a tantervben lefektetett mód-
szerrel s megfelelő rajzokkal és szemléltetés-
sel feldolgozni. Kádár Béla új fehértói igazgató-
tanító indítványára a kör hálás köszönetét fe-
jezi ki Hóman Bálint vallás- és közokt. minisz-
ter úrnak, hogy végre tervbe vette a feleke-
zeti tanítók fizetésének rendezését. 
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A görög katolikus tanítók emlékművet állíta-
nak a debreceni vértanuknak. A Magyar Görög-
katolikus Tanítók Országos Egyesülete a Deb-
receni Hét folyamán Debrecenben tartotta or-
szágos közgyűlését. A nagy találkozóra az or-
szág minden részéből összesereglettek a testü-
leti tagok, mintegy 120-an. A közgyűlés tagjai 
a Szent Anna-temetőbe vonultak, aliol rövid 
beszéd és ima kíséretében megkoszorúzták a 
debreceni bombamerénylet itt nyugvó áldoza-
tainak sírját. Azután szentmisét hallgattak az 
Attila-téri görög katolikus templomban. A szent-
misét Papp Gyula szentszéki tanácsos celeb-
rálta fényes segédlettel. A debreceni görög ka-
tolikus elemi iskola gyermekkara szépen sike-
rült kidolgozásban misedarabokat énekelt 
Orosz István tanító vezényletével. Innen vo-
nultak át a tanítók a piarista gimnázium dísz-
termébe, az országos gyűlés megtartására. 

A vendégek és hivatalos előkelőségek sorai-
ban ott volt Bányay Jenő nagyprépost, a 
hajdúdorogi egyházmegye főtanfelügyelője, 
Papp Gyula parochus a Magyar Görögkatoliku-
sok Orsz. Szövetségének képviseletében, dr. Csű-
rös Ferenc városi tanácsnok Debrecen városa 
képviseletében, dr. Juhász János s.-tanfelügyelő 
a kir. tanfelügyelőség, Nagy József igazgató a 
Pef. Tanítók Orsz. Egyesülete, Ráthonyi Lajos 
igazgató a Hajdúmegyei Tanítók Ált. Gönczy-
Egyesülete képviseletében és sokan a görög 
katolikus klérus és világi társadalom vezető 
köreiből. Reskó János orsz. elnök mély érzé-
sekkel fűtött és igen értékes megnyitójában 
beszélt a tanítóság heroikus munkájáról, a sé-
relmekről, majd hitet tett a görög katolikus-
ságnak a legmagyarabb város iránti szerete-
téről, melyet a görög katolikus magyarság vér-
tanúinak, a bombamerénylet nemzeti vértanúi-
nak életáldozata pecsételt meg. 

Az elhúnyt Ruttkay Gyula kanonok, egyházi 
elnök örökébe egyhangúlag Bányay Jenő nagy-
prépostot választotta meg a közgyűlés. Mátyás 
József tanító, egyes, alelnök az időszerű kér-
désekkel foglalkozó előadásában az Actio Ca-
tholicáról, a görög katolikus intézményekről, 
a tankönyvkérdésről, sajtóügyről, az egyesü-
leti élet kimélyítéséről és a tanítóság legége-
tőbb sérelmeiről beszélt. Előadói javaslatára a 
közgyűlés egyhangúlag a kultúradó bevezetése 
mellett foglalt állást, mert csak ezzel látja 
véglegesen megoldottnak a felekezeti tanítók 
fizetésének biztosítását. Dr. Maczkó Sándor kis-
várdai igazgatótanító az iskolánkívüli népne-
velés nagy tennivalóira, a magyar népélet, 
néprajz és minden kallódásban hagyott ma-
gyar érték megmentésének fontosságára és mó-
dozataira mutatott rá. Petró János ügyvezető 
elnök tömör elnöki jelentésében vázolta az or-
szágos egyesület vezetőségének a Tanítóegye-
sületek Országos Szövetségével karöltve kifej-
tett nagy erőfeszítését, majd irányt jelölt a jö-
vőre is. Bába László hajdúdorogi c. igazgató-
tanító a számvizsgálóbizottság jelentését ter-
jesztette elő. A közgyűlés szüneteiben a debre-
ceni görög katolikus elemi iskola gyermekkara 

gyönyörű 3—4 szólamú népdalokat és műdalo-
kat mutatott be. 

A közgyűlés után százterítékes bankett volt, 
ahol Papp Gyula debreceni parochus felszóla-
lásának hatása alatt a tanítók azonnali gyűj-
tést rendeztek a bombamerénylet vértanúi sír-
keresztjének rendbehozatalára. 

A debreceni országos gyűlés egyik értékes 
eredménye az is, hogy Mátyás József debreceni 
tanító, alelnök javaslatára a görög katolikus 
tanítóság országos mozgalmat indít abban az 
irányban, hogy február hó 23. napját, a deb-
receni bombamerénylet évfordulóját, emeljék 
országszerte a vértanusorsú görög katolikus 
magyarság emlékező és emlékeztető ünnepnap-
jává és ezzel kapcsolatban teremtse meg a gö-
rög katolikus tanítóság a „Debreceni Vértanuk 
Emléklapját", melynek anyagi erejéből állít-
tasson méltó emlékművet a debreceni görög 
katolikus templom előtt a világháború első 
bombájának vértanúi számára. A szép mozga-
lom megindult és remélhető, hogy az, ami a 
közelmúltban társadalmi úton — sajnos — nem 
sikerült, a magyar görög katolikus tanítóság 
lelkesedéséből, akarásából és erejéből rövid pár 
év leforgása alatt valóra válik. 

h í r e k 

t Radnay Rezső dr. 

l"agy gyásza van a magyar közoktatásügy-
nek: régi, nagytudású munkásfaktora, Radnay 
Rezső dr. elköltözött az élők sorából. Egész 
hetvenegy éves életpályáját a magyar közok-
tatás szolgálatában futotta meg. Széleskörű, 
kivált bölcsészettudományi készültséggel gaz-
dagon már egyetemi hallgató korában kitűnt. 
Irodalmi munkásságát is komoly megbecsülés 
kísérte. Már korán a közoktatásügyi minisz-
tériumba nevezték ki fogalmazónak és képes-
ségeiről, fáradhatatlan munkaerejéről és kész-
ségéről a minisztérium jóformán minden ügy-
osztályában bizonyságot tett és maradandó 
nyomokat hagyott közoktatási intézményeink 
életében. Mégis legtöbbet és talán legszíveseb-
ben a mi területünkön, a népoktatás fejlesz-
tése és javítása érdekében dolgozott és alko-
tott, beleértve a kisdedóvás ügyét is, melyet 
éppen az átalakulás és fölemelkedés válságos 
korszakán segített át. Irodalmi eszményképe 
Eötvös József báró volt. A legnagyobb ma-
gyar gondolkozó hatása érezhető mindenütt 
Radnay Rezső irodalmi alkotásain, melyek 
között maradandó becsű különösen az „Eszté-
tikai törekvések Magyarországon" című tanul-
mánya, mely megjelenése idején Gyulay Pál, 
a legszigorúbb magyar kritikus teljes elisme-
rését érdemelte ki és ma is egyike esztétikai 
irodalmunk legértékesebb műveinek. Radnay 
Rezső a hivatalos szolgálatban a helyettes 
államtitkári méltóságig emelkedett s alig pár 
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évvel ezelőtt vonult nyugalomba. Élete utolsó 
éveit előbb rajongóan szeretett hitvesének ko-
rán bekövetkezett halála, majd hosszú és fáj-
dalmas betegsége tette gyötrelmessé, de a sors 
eme keserű csapásait a vallásos hívő ember 
keresztényi béketűrésével és megnyugvással vi-
selte el. Tisztajellemű férfi volt, tudományos 
értékén felül még azért is minden nagyra-
becsülésre érdemes, mert életpályája minden 
vonatkozásban a rajongó magyar hazafi és a 
tisztalelkű ember példaképének ragyogó em-
lékét hagyta hátra, aki minden erejét hitéből 
merítette. A megboldogultban, a nemes jel-
lemű férfiúban a legszebb emberi erényeket 
gyászoljuk. 

A nemzetiségi vidékeken a magyar nyelv tanításában 
legjobb eredményt elért tanítók jutalmazása. 

Hírt adtunk arról, hogy a Julián Iskola 
Egyesület a magyar nyelv tanításában szép 
eredményt elért tanítókat pénz- és könyvjuta-
lomban fogja részesíteni. A jutalmakat most 
osztották ki s a megjutalmazott tanítók a kö-
vetkezők : 

50 P pénzjutalmat kaptak a következő tanítók: 
Koppensteiner Paula németzsidányi, Braun Ágoston 
hereegkuti rk., Hartvek János kisbudméri rk., Szeiler 
Elvira leveli rk., Pázmányné Ecker Karolina etyeki 
rk., Puvlics Anna rábatótfalui rk. igazgató, Baier Já-
nos bonyhádi ág. ev., Freifogel József szomajomi rk. 
igazgató, Bereczkyné Pataki Ilona csévi áll. el. isk., 
Adamkovics János tótkomlósi ág. ev. elemi iskolai 
igazgató, Vág István kunbajai rk. igazgató, Fazekas 
János hollóházai áll. elemi isk. igazgató, Benedek 
Lipót bakonypölöskei rk. igazgató, Bundy Miklós 
nagymarosi áll. ig., Borbás János taksonyi áll. ig. és 
Szarvas Gyula pilisi áll. el. iskolai tanítók. 

Elismerő oklevéllel kitüntetett tanítók: Gaál József 
ólmodi rk., Gráf Samu soproni ág ev. ig., Leviczky 
István komlóskai g. k., Richter Mátyás püspöknádasdi 
rk., Horváth Ferenc geresdi rk., Pfeiler Lajos hidasi 
ág. ev., Matthesz Sándor oroszvári ág. ev., Holup Jó-
zsef gutlamási rk., Müller Islván etyeki rk. igazgató, 
Heider József nardai rk., Németh János rk. iskola-
látogató, szentpéterfai ig., Wikkert Lajos bonyhádi 
közs. ig., vitéz Vida István diósberényi rk., Eberhardl 
János mucsi rk. ig., Schröder Rezső lengyeli rk. ig., 
Göttmann Boldizsár kercseligeti rk. igazgató, Werstróh 
Konrád ecsenyi ág. ev. ig., Vargha Ferenc szentlászlói 
rk. ig., Lernyei József piszkei áll. el. ig., Csengey 
Gyula oroszlányi ág. ev. ig., Hagara Mária kesztölci 
rk., Szokolay Sándor tótkomlósi ág. ev., Tomka Pál 
mezőberényi ág. ev., Sterk Nándor bácsalmási rk. ig., 
Tóbi István katymári rk., Franczva Péter vakuti rk., 
Ka if er József vágáshutai áll., Erdősi András olasz-
falui rk. ig., Mercs Sámuel nagybörzsönyi ev., Jár-
zsembszky Oszkár szigetszentmártoni ig., Szecsöi Sán-
dor szigetujfalusi áll., Petrikovics Gyula kiskőrös-
felsőcebei h., Babó Antal lórévi áll., Németh István 
alberti-i, Langhammer László és Szabó Ernő dán-
szentmiklósi és Kincs Adolf ácsteszéri tanítók. 

Könyvjutalmat kaptak: Neubauer János soproni ev. 
ig., Krombholcz Leopoldina soproni rk., Skerlán 
Gyula soproni rk. ig., Soltészné Dabsy Irma rákai rk., 
Kassai Aladár rudabányácskai g. k., Reidl Sebestyén 

mekenyesi ev., Purl Gusztáv ág. ev., Kienle Dezső 
máriakéméndi közs., Darázsy Mihály nyomjai közs., 
Kászdorf Károly németbólyi rk., Pohl István abaligeti 
rk., Nágelné Schuller Gizella lánycsóki rk., Ebrics 
István németi rk., Bartek Margit lánycsóki rk., Ko-
leszárics Károly nagysarlósi rk., Steiner Ferenc sző-
kédi rk., Dencz István versendi rk., Pohli Ferenc 
hercegtöttösi rk., Radics Béla mágocsi ig., Kerekes 
Ferenc nagykozári rk., Frei János gyiirüfüi rk., Al-
bauer József nagyárpádi rk., Schneider Lajos mohácsi 
rk., Gasz József baranyajenői rk., Halmos Sándor 
gyódi rk., Tschida Károly máriakáinoki, Szalay Ká-
roly máriakáinoki, Vukovieh Pál horvátjákfalui ig., 
Frost Filomena rajkai irgalmasnővér, Steiner Jero-
mos bakonykuti rk., Bedics József etyeki ig., Maier 
János gánti ig., Metzger István gántvérteskozmai rk., 
Kalló István nadapi rk., Herner József pusztavámi 
rk., Maros János pusztavámi rk., Hegedűs Róza puszta-
vámi rk., Ernst Alfréd pusztavámi ev., Gabnai Ferenc 
pusztavámi ev., ifj. Halász János szári rk., Vadász 
József szári rk., Gallai Rezső ujbaroki rk., Weber 
Antal vértesbogiári rk., Weberné Vass Ilona vértes-
bogiári rk., Priszlinger Károly vértesbogiári rk., Mül-
ler István etyeki ig., Heider József nagynardai rk., 
Hutflesz András rábafüzesi ev., Hauszer Károly rába-
fíizesi rk., Knabel Vilmos bonyhádi ev. ig., Schön-
weitz István dunakömlődi rk., Bartsch Lajos györei 
ev., Weisz János kismányoki ev., Grieszhaber Endre 
majosi ev. ig., Miiller Márta mórágyi ref., Nöthling 
Dezső mórágyi ref., Szilágyi Gyula murgai rk., Kár-
ner Tóbiás nagyszékelyi ref., Uhl Emma szálkai rk., 
Busz Imre szálkai ev., Pápai István szálkai rk., 
Schramm József lengyeli rk., Frisch Jakab zicsi rk., 
Frőlik József kaposhomoki rk., Graffits Lajos vásá-
rosbéci rk., Herner Ferenc szuloki rk., Kimmel Gás-
pár szorosadi rk., Róth József almamelléki közs., 
Horváth Mária abostyáni rk., Patka Kálmán leány-
vári rk., Kurali János ba j i rk., Sztankovics Lajos 
alsógallai rk. ig., Miklóssy Margit leányvári rk., 
Hecskó Hilda dági rk., Csupák Ede keszkölci rk. ig., 
Szabó Rácz János csévi áll. isk. ig., Slezákné Csébits 
Erzsébet vértesszőllősi rk., Molnár János várgesztesi 
rk., Lidscheidt Nándor tardosi rk. ig., Mojzsik Pál 
dági rk., Salamon Imre dorogi rk., Kotsics Ernő 
vértesszőllősi rk. ig., Tantóné Tuner Erzsébet Békés-
csaba-erzsébethelyi áll., Sáska Erzsébet Békéscsaba 
Szentlászló-úti áll., Szacsvay Tibor kétegyházi áll. isk. 
ig., Konyecsni János szarvasi közs., Kiss István két-
egyházi áll., Zorkóczy Gábor Kondoros-károlyföldi ev., 
Vásárhelyi János Békéscsaba-erzsébethelyi áll., Lieser 
József kétegyházi áll., Horváth M. Theobina bács-
almási rk., Borics M. Norberta bácsalmási rk., Szelc-
ler András bácsbogodi rk. ig., Milla István csataljai 
rk. ig., özv. Vágvölgyiné Wahl Mária csátaljai rk., 
Griinfelder Lipót csávolyi rk. ig., Schwerer Anna 
csávolyi rk., Bán Antal csávolyi rk., vitéz Váraljay 
József csávolyi rk., Dornbach Péter csávolyi rk., Her-
czeg Mihály kunbajai rk., Müllerné Schinzel Amália 
vaskuti rk., Kaifer József vágáshutai áll., Erdősi 
András olaszfalui rk. ig., Novákné Bakonyvári Mária 
olaszfalu-eplénypusztai rk., Ruip Mária ácsteszéri rk., 
Cseplák János bakonycsernyei ev. ig., Biró Ferenc 
szendehelyi rk., Nádhera Ferenc nagyböi zsönyi rk., 
Zsubori Károly nagybörzsönyi rk., Szvoboda Vince 
zebegényi rk. ig., Lovass Ferenc szigetcsépi áll. ig., 
Wayand Lujza szigetcsépi áll. h., Andaházy Gizella 
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dunaharasztii áll. ig., özv. Deutschné Fassing Karola 
dunaharasztii áll. h., Vadkerty István pesthidegkuti 
áll., Seidl Oszkár vecsési rk. ig., Seidl Oszkárné ve-
csési rk., Tremmel Lajos ikladi ev. ig., Roth Kálmán 
aszódi ev. és Galáth Gusztáv acsai ev. tanítók. 

Hóinan Bálint kultuszminisztert tiszteletbeli 
elnökévé választotta a tanítók Eötvös Alapja. 
A Magyarországi Tanítók Eötvös Alapja a 
nagyszámban összejött tanítóság részvételével 
közgyűlést tartott, melyen Rákos István kir. 
tan. elnökölt. A közgyűlés Hóman Bálint dr. 
vallás- és közoktatásügyi minisztert a tanítók 
gyermeknevelési gondjainak csökkentését célzó 
intézkedéseiért egyhangú lelkesedéssel tisztelet-
beli elnökké választotta. 
Igazgatói kinevezés. Szathmáry János pusztaszőlősi 
rk. tanyai tanító 40 évi tanítói szolgálat után nyug-
díjazását kérte. Dr. Glattfelder Gyula csanádi püspök 
érdemes tanítóját ez alkalomból igazgatói címmel 
tüntette ki. Szathmáry János 200 éves tanítói család-
ból származik. Dédapja, szépapja is tanító volt. Két 
gyermekét maga is tanítónak nevelte. A kitüntető ok-
mány ünnepélyes átadása június 24-én történt, amit 
Vadász Zoltán kerületi iskolalátogató olvasott fel. 
m a j d méltatta az ünnepelt 40 éves szolgálatát s ki-
váló példaadó tanítói életét. 

Nyugalomba vonuló tanító. Bensőséges keretek között 
búcsúzott a makói róm. kat. népiskola nyugalomba 
vonuló igazgatójától, Biró Alberttől. Az ünnepély a 
gróf Klebelsberg-iskola tornatermében folyt le, ahol 
az iskolák növendékein és a tantestület tagjain kívül 
az iskolaszék és sok szülő jelent meg. Az ősz igaz-
gatót gyermekei és unokái \ ették körül. Dr. Csepraji 
Imre apátplébános méltatta a távozó igazgató érde-
meit s meleg szavak kíséretében adta át dr. Glatt-
felder Gyula megyéspüspök elismerő okiratát. A gyer-
mekek verseket szavaltak s a zárdaiskola szép kis 
jelenet előadásával fejezte ki háláját . A tantestület 
részéről Székely Nándor mondott búcsúbeszédet. A 
megható ünnepélyt az iskola énekkara zárta le szép 
kétszólamú énekével. A nyugalomba vonuló és isko-
lájától meghatottan búcsúzkodó érdemes igazgató 
hálás szívvel köszönte meg az iinnepeltetést. 

A szatmári nagy magyar nevelőasszony halála. 
A Felső-Tiszavidék elszakított magyarságának 
nagy gyásza van. Az elmúlt hónap utolsó nap-
ján temették a szatmári református nőnevelde 
igazgatónőjét, a szatmári református tanítónő-
képző és a református felső kereskedelmi leány-
iskola megteremtőjét, Demjén Sándorné, szüle-
tett Molnár Ilona igazgatónőt. Harminckét évig 
volt az intézet igazgatója. A kitűnő nevelő-
mester a messze vidékekről magához vonzotta 
a növendékek seregét, úgyhogy a megszállás 
előtti években már több mint 700 növendéke 
volt a szatmári kitűnő nőnevelőintézetnek. — 
A magyar művelt nő eszményképe volt s nö-
vendékeit is ilyen irányítással nevelte. 

A Középiskolát Végzettek Egyéves Kereske-
delmi Szaktanfolyamán, amelyet Budapest szé-
kesfőváros közönsége tart fenn, az 1934/35. is-
kolaévre szóló beiratások folyamatban vannak. 

A szaktanfolyam célja az, hogy olyan férfiak-
nak és nőknek, akik a középiskolai érettségi 
vizsgálatot letették, vagy katonai tisztképző-, 
vagy tanítóképző-intézetet végeztek, egy év 
alatt lehetőleg alapos kereskedelmi szakkép-
zést nyújtson, amellyel kereskedelmi gyakor-
lati kenyérkereseti pályára léphetnek. A be-
iratkozáshoz születési anyakönyvi kivonat és 
érettségi bizonyítvány szükséges. Beiratkozni 
hétköznaponként délelőtt 11 órakor lehet. Be-
iratási díj 25 P. Bővebb felvilágosítást a tan-
folyam tájékoztatója nyújt, amely Budapest, 
VIII, Vas-utca 11. szám alatt a kapusnál kap-
ható, vagy postán való elküldése is kérhető. 

Nyugalomba vonuló igazgató ünneplése. Bensőséges 
és megható ünneplés színhelye volt a villányi róm. 
kat. elemi népiskola. A vizsga után búcsúztatták 
Kész József igazgató-tanítót a bitközség, a tantestület 
és a növendékek. Az ünnepelt a 43 érdemekkel teljes 
működési évből 38 évet a villányi népiskolában töl-
tött. Fi llebbvalói, kartársai, barátai, valamint azok, 
kik vele érintkeznek, nagyrabecsiilik és szeretik. Ha 
a községben valami szép, jó vagy nemes létesült, 
abban mindenkor benne volt az ő kezemunkája. 
A hitközség nevében Loschert Kázmér esperes-plébá-
nos szép szavakkal köszöntötte a nyugalomba vonuló 
igazgató-tanítót, kívánva neki hosszú, örömteljes éle-
tet. A tantestület nevében Lieber Emil igazgató-kántor-
tanító búcsúztatta Kész Józsefet. A tanulóifjúság ra-
gaszkodó szeretetét Bászler Magdolna VI. oszt. tanuló 
tolmácsolta. Kész József a nem várt ünneplésért meg-
hatottan s keresetlen szavakkal mondott köszönetet 

Vak misszionárius. Gindi effendi, a misszió 
szolgálatában működő világtalan, Kairóban 
igyekszik a hitet terjeszteni. Nagytudású és 
nagy kézügyességű vak, ő maga hatféle ipar-
ban is teljesen képzett. A kopt szektához tar-
tozó vakok ipartelepén vezeti, tanítja az ipari 
munkákat és oktatja a pontírást. Délutánon-
ként El Azliar külvárosban, az ottani egyetem 
épületében 150 sejket tanít a pontírásra. (Sejk-
nek nevezik azokat a mohamedánokat, kik a 
Korán szövegét kívülről tudják s vallásos áhí-
tatok alkalmával hangosan éneklik. Sok va-
kot képeztek ki már a régmúlt idők óta ebben 
az ismeretben.) Esténként Boulac külvárosban, 
ahol igen sok vak lakik, tanít Gindi effendi 
ipari munkákra 18 mohammedán vakot a ke-
resztény misszió helyiségében. Egyébként az 
egyiptomi vakok tízezrei csak koldulással ten-
getik nyomorúságos életüket. Az emberszeretet 
és jótékonyság csak elenyésző csekély számú 
vakon tud egyelőre segíteni. 
A vakok szánta és munkamegosztása Angliában. A leg-
újabb statisztika szerint Nagybritanniában 62.000 va-
kot tartanak nyilván. Ezek között 2800 siketvak. 
A nyilvántartottaknak több mint SU része (48.000) 
munkaképtelen, 3342 vak van foglalkoztató intézmé-
nyekben, 1235-nek pedig saját lakásán adnak kere-
setetnyujtó munkát az erre a célra szervezett intéz-
mények. A műhelyekben dolgozók átlag 80, az ott-
hon dolgozók átlag 50 font (1600, illetve 1000 pengő) 
munkadíjat kerestek az elmúlt év folyamán. (Esp. 
Ligilo 1934, május.) 
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H I V A T A L O S R É S Z 

Tanfelügyelői áthelyezés. 
A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 

miniszter 55.988/1934. VI. főoszt. számú rendele-
tével Márton József királyi segédtanfelügyelőt 
a Komárom—Esztergom k. e. e. vármegyék 
kir. tanfeliigyelőségétől a Szabolcs és Ung k. 
e. e. vármegyék királyi tanfelügyelőségéhez 
helyezte át. 

Gazdasági népiskolai tanítói áthelyezések. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

a gazdasági népiskolák tanszemélyzetében az 
alábbi áthelyezéseket, illetve beosztásokat esz-
közölte: 

Király Ferenc nagykörűi állami gazdasági 
szaktanítót az egri, Klenner Blanka kiskun-
halasi állami gazdasági szaktanítónőt a szol-
noki, Szilágyiné Hampó Erzsébet derecskei ál 
lami gazdasági szaktanítónőt a kiskunhalasi, 
Sembery Imre állami gazdasági szaktanítót a 
nagykörűi önálló gazdasági népiskolához he-
lyezte át és utóbbit egyúttal az iskola igazgatói 
teendőinek ellátásával is megbízta. 

Helyes Endre óraadó gazdasági szaktanítót 
a makói, Molnárné Kovács Mária óraadó gaz-
dasági szaktanítónőt a nagybajomi, Szabó 
Sarolta óraadó gazdasági szaktanítónőt a mező-
túri, László Alice óraadó gazdasági szaktanító-
nőt az abonyi, Tarnay Mária óraadó gazdasági 
szaktanítónőt pedig a nagykörűi önálló gazda-
sági népiskolához osztotta be további szolgálat-
tételre. 

Könyvajánlás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

78.160/1933. VII. a. sz. a. kelt rendeletével Fessel. 
János: ,,A nemzeti öntudat, nemzeti fegyelem, 
katonai fegyelem" című művét a népiskolai ta-
nítók figyelmébe ajánlotta. 

Kapható a szerzőnél, Tolnán. Ára 4 pengő. 

Pályázati hirdetmény. 
Tanítók gyermekeinek elhelyezése a szentgott-

hárdi iskolaszanatóriumban. 
A Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Űr 

77.265/1934. VII. A. szám alatti rendeletével 16 
tanítógyermek részére az állami tanítói inter-
nátus alap terhére a Magyar Iskola-Szanató-
rium Egyesület szentgotthárdi iskolaszanató-
riumában az 1934/35. iskolai évre helyet létesí-
tett a következő feltételek mellett: 

A létesített helyekre felvétetnek bármely 
nyilvánossági joggal bíró népiskola rendes ta-
nítójának olyan gyenge, vérszegény, megerősí-
tésre szoruló, vagy tüdőbajra hajlamos fiú- és 
leánygyermekei, akik legalább az elemi nép-
iskola negyedik osztályát elvégezték és tanul-
mányaikat szülőjük alkalmaztatásának helyén 

megfelelő tanintézet, vagy más továbbképzési 
lehetőség hiányában nem folytathatják. 

Hogy a felveendő növendék egészségi álla-
pota iskolaszanatóriumi elhelyezést igényel, ez 
hatósági orvosi bizonyítvánnyal igazolandó. 
Szintúgy az is, hogy semmiféle fertőző beteg-
ségben nem szenved, inert a szentgotthárdi 
iskolaszanatóriumból fertőző betegek ki van-
nak zárva. 

A szentgotthárdi iskolaszanatórium orvosi-
lag és tanügyileg a legmodernebbül van beren-
dezve, a felvett növendékek gimnáziumi, reál-
iskolai, kereskedelmi iskolai és polgári iskolai 
tanulmányaikat az intézetben végzik, az iskola-
szanatóriumban működő tanári kar vezetése 
mellett és az iskolaszanatóriumban vizsgáznak 
a kultuszminisztérium által kiküldött bizottság 
előtt és államérvényes bizonyítványt nyernek. 

Egy-egy gyermek 12 hónapi ellátásához a 
Kultuszminisztérium 900 pengővel járul hozzá, 
a gyermek gondviselője részéről ugyanerre az 
időre havi 25 pengő fizetendő, azonkívül a 
gyermek után járó családi pótlékot tartozik a 
szülő az egyesület rendelkezésére bocsájtani. 
A gyermek ellátásának (szanatóriumi gyógy-
kezelés, gyógyszer és tanítás) ezen túlmenő 
költségeit a Magyar Iskola-Szanatórium Egye-
sület viseli. 

A felvételi kérvényt a Magyar Iskola-Szana-
tórium Egj'esület elnökségéhez, Budapest VIII, 
Sándor-utca 26. kell beterjeszteni. A felvételi 
kérvényhez mellékelni kell a felvenni kért 
gyermek születési és utolsó iskolai bizonyítvá-
nyát. Ezenfelül a) igazolni kell, hogy a tanító 
a folyamodás idejében nyilvánossági joggal 
bíró népiskolának rendes tanítója; b) igazolni 
kell az ellátásra szoruló gyermekek szániát; 
c) igazolni kell, hogy milyen iskolák vannak 
a felvételt kérő alkalmaztatásának helyén; 
végül d) hogy milyen távol van a tanya, a köz-
ség attól a legközelebbi várostól, ahol legalább 
középfokú iskola van. 

A felvételt kérő folyamodvány és annak mel-
lékletei bélyegmentesek. 

A folyamodvány benyújtásának határideje 
folyó évi augusztus 1. 

Amennyiben folyamodónak gyermeke már 
más intézetbe volna beírva, az nem képez 
akadályt. 

Az egyesület központi irodája megkeresésre 
további tájékoztatást nyújt és megküldi a 
szentgotthárdi iskolaszanatóriumot ismertető 
kiadványokat. 

HIRDETMÉNY. 
(Közzététetik a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter 17.137/1934. IV. számú rendelete 

alapján.) 
A budapesti Horthy Miklós Kollégiumban 

megüresedett tagsági helyekre pályázat hirdet-
tetik. 

Pályázhatnak a kir. m. Pázmány Péter Tu-
dományegyetem, a kir. m. Tudományegyetemi 
Közgazdaságtudományi Kar, a kir. József-mű-
egyetem, azután a m. kir. Állatorvosi Főiskola 
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és a m. kir. Képzőművészeti Főiskolára ké-
szülő, szegénysorsú és jó előmenetelű ifjak, va-
lamint a fenti egyetemek és főiskolák olyan 
hallgatói, akik legalább féltandíjmentességre 
jogosító tanulmányi eredményt igazolnak. 

A felvétel iránti bélyegtclen kérvények a m. 
kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz 
címezve, 1934. évi augusztus l-ig a Horthy 
Miklós Kollégium igazgatóságánál (Budapest, 
IX, Ullői-út 51) nyújtandók be. 

A kérvényhez mellékelendők: 
a) az érettségi bizonyítvány, illetőleg index 

{szigorlati bizonyítvány) másolata; 
b) a szülők családi, vagyoni és társadalmi 

helyzetéről az illetőség helyén kiállított újabb 
keletű hatósági bizonyítvány; 

c) hatósági orvosi bizonyítvány arról, hogy 
folyamodó testi hibában és fertőző betegség-
ben nem szenved; 

d) a folyamodó nevére megcímzett postai le-
velezőlap. 

A kérvényen feltüntetendő az egyetem és fő-
iskola neve és a félévek száma. 

Szabályszerűen fel nem szerelt, vagy elkésve 
benyújtott kérvények figyelembe nem vétet-
nek. 

Minden kollégiumi tag felvételi díjként évi 
5 pengőt, kollégiumi díj fejében havi 10 pen-
gőt tartozik fizetni. A kollégiumi díj három 
részletben, és pedig szeptember-december hó-
napokra a felvétel alkalmával, a második rész-
let január 1-én, a harmadik részlet április hó 
1-én fizetendő. 

A kollégiumi díjért lakás, fűtés, világítás, 
reggeli takarítás és ágynemű jár. 

A' felvett hallgatók helyüket legkésőbb szep-
tember 23-ig elfoglalni kötelesek, különben he-
lyük mással töltetik be. A kollégiumi díj ké-
sőbbi jelentkezés esetén is szeptember hó 1-től 
fizetendő. 

A kollégium tagjai egyúttal a Nemzeti 
Munkavédelemnek is tagjai s a felvételi kér-
vény benyújtásával kötelezik magukat az elő-
ír t gyakorlaton való rendszeres részvételre. 

A kollégiumi menzán ebéd 70 fillérért (leves, 
főzelék húsfeltéttel, vagy sült körettel, tészta 
és kenyér), vacsora 50 fillérért (húsétel, ke-
nyér) kapható. Ezekre együtt, vagy külön-kü-
lön havi bérletjegyek is válthatók. 

Csendes szellemi munkára külön tanulóter-
mek és könyvtár állanak a tagok rendelkezé-
sére. 

Budapest, 1934. évi május hó 18-án. 
A Horthy Miklós Kollégium 

Igazgatósága. 

Pályázati hirdetmény. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 

77.664/1934. VII. a. főosztály számú rendelete alapján 
pályázatot hirdetek tanítók fiúgyermekeinek a szegedi 
Szent Gellért Konviktusba való felvételére az 1934—35. 
tanévre. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr fenti ren-
deletével az 1934—35. iskolai év 10 hónapjára egy-

egy gyermek után 200 pengő államsegélyt engedélye-
zett az Allami Tanítói Internátusok Alapjának terhére. 

1. Felvételre pályázhatnak olyan fiú tanítógyerme-
kek, akiknek szülője állami, községi, érdekeltségi 
iskolánál működik és akinek gyermeke polgári vagy 
középiskolába, kereskedelmi iskolába vagy tanító-
képző-intézetbe jár s akinek lakóhelyén ilyen iskola 
nincs. 

2. A felvételhez mellékelni kell: 
a) a gyermek születési bizonyítványát; 
b) az utolsó iskolai bizonyítványát; 
c) az igazolást, hogy a tanító a folyamodás idejé-

ben nyilvánossági joggal bíró népiskolának rendes 
tanítója; 

d) igazolni kell a harctéri szolgálatót, ha erre hi-
vatkozás történik; 

e) mellékelni kell a családi értesítőt, amelyből hite-
lesen megállapítható az ellátásra szoruló gyermekek 
száma; 

f ) igazolni kell, hogy milyen iskolák vannak a fel-
vételt kérő alkalmaztatásának helyén; 

g) igazolni kell, milyen távol van a tanya, község 
attól a legközelebbi várostól, községtől, ahol legalább 
középfokú iskola van. 

3. A felvételt kérő folyamodvány és ennek mellék-
letei bélyegmentesek. (A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr 63.888/932. VIII. f. sz. rendelete alapján. 
Budapesti Közlöny 1932. évi 148. szám.) 

4. A felvételnél figyelembe vétetnek a különös mél-
tánylást érdemlő egyéni és családi körülmények (pl. 
kiváló közszolgálat, harctéri szolgálat, nehéz családi 
viszonyok stb.). 

5. A felvételi kérvényt a szegedi Szent Gellért Kon-
viktus igazgatóságához címezve a szegedi kir. tan-
felügyelői hivatalba kell benyújtani. 

6. A felvett gyermek köteles alkalmazkodni a Szent 
Gellért Konviktus szabályzataihoz. 

7. A felvett gyermek után legfeljebb évi 125 pengő 
(havi 12 pengő 50 fillér) fizetendő. 

8. Pályázati határidő: 1934 augusztus 1. 
9. A felvételről az erre illetékes bizottság 1934. évi 

augusztus hó 4-én dönt s javaslatát jóváhagyás végett 
felterjeszti a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Bárány Gerö: Igazságok, amiket mindenki ismer. — Drozdy 
Gyula: Áthidalás a népiskola és a középiskola között. — 
Páldi Ervin: Az érzékek nevelése. — (k. i.): Magyar peda-
gógiai lexikon. — Iskolánkívüli népműi elés. Diadalt ara-
tott a bécsi nemzetközi néptáncbemutatón magyar nép-
táncunk. —• Gyakorlati pedagógia. Az újság szerepe a pol-
gári jogok és kötelességek tanításában. — Hazai és kül-
földi tanügyi lapokból. Nevelési társadalomtudomány nép-
tanítók részére. Élő állatok megfigyelése az iskolában. 
Olaszországi tanügyi hírek. — Tudomány, irodalom, művé-
szet. — Külföldi irodalom. — Külföldi szemle. — Egyesü-
leti élet. — Hírek. — Hivatalos rész. — Pályázatok. — 

Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LÖRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda Bpest, Múzeum-körűt 6. 
A kiadásért felelős: CZAKÓ ELEMÉR. 
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P A L Y A Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosam 
szétkühlhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

NEMESAPÁTI (Zala megye) községi iskolaszéke a 
nyugdíjazás folytán megüresedett II. sz. tanítónői állásra 
pályázatot hirdet a lap megjelenésétől számított 21 napi 
határidővel. Fizetés törvényes, helyi járulék 1,0%. Kez-
dők csak segédtanítói alkalmazást nyerhetnek. A V. K. 
M. 69.870/1933. VI. sz. rendeletben megjelölt mellékletek-
kel felszerelt kérvények községi iskola címre küldendők. 
(249) Községi Iskolaszék. 

TÁPIÓ8ZECSŐ római katholikus egyházközsége az el-
halálozás folytán megüresedett kántortanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Javadalom három szoba mellékhelyiségek-
kel, 111 négyszögöl káposztás, 315 négyszögöl kenderföld, 
11.661/1600 kat. hold szántó, hat öl tűzifa, stóla. Depu-
látum 232 P. Értékegység 82. Párbér jelenleg 2600 pengő-
ben van megváltva. Kötelességei: az összes kántori teen-
dők végzése, énekkar szervezése és vezetése, a rábízott osz-
tály tanítása. Amennyiben helyi jelölt választatna meg, 
úgy egy tanítói állás üresedne meg, mely állás javadalma 
áll. segély, 20% helyi hozzájárulás és törvényszerű lakbér. 
Kötelességei: díjlevél szerint. Kik utóbbi állásra is pályáz-
nak, ezen szándék a kérvényben megjelölendő. Énekpróba 
és választás augusztus 7 én. Pályázati határidő augusz-
tus 1. Katonai szolgálat igazolandó. Útiköltséget nem 
térítünk meg. Mindkét állás október 1-én foglalandó el. 
A kellően felszerelt kérvények az iskolaszékhez címzendők. 

(250) 

BUJ (Szabolcs vármegye) református egyházának is-
kolaszéke pályázatot hirdet II. sz. férfi tanítói állásának 
segédtanítóval való betöltésére. Pályázati határidő 1934. 
július 28. Kizárólag kezdő tanerők pályázzanak, kiknek 
elsőrendű kántori képesítésük és hangjuk van! Hegedű-
és zongoratudás kívánatos. Énekkar szervezés, ifjúsági 
munka, egy közeli külterületi községi elemi iskolában val-
lástanítás, egyházi közigazgatási munkában való segéd-
kezés, kántor akadályoztatása esetén helyettesítés — külön 
díjazások nélkül — kötelesség! Jelenlegi fizetés ezen taní-
tói álláson a törvényszerű készpénz, szép lakás és kert 
természetben. Villanyvilágítás van! Orvos, patika, vasút-
állomás helyben s Nyíregyháza 20 km. Csak személyesen, 
de saját költségén, kizárólag vasárnapi napokon templom-
ban bemutatkozók pályázata vétetik figyelembe! 

Megjegyeztetik, hogy államsegély jelenleg nincs, de ki-
eszközlése folyamatban van! Amennyiben ez nem sike-
rülne, egyház fenntartja magának a jogot, hogy ezen ta-
nítói állás díjlevelét, felsőbb egyházi hatóságokkal egyet-
értésben másként is megállapíthassa! Pályázati kérvény 
felszerelve, tanítói, kántori oklevéllel, születési anya-
könyvi kivonattal, magyar állampolgárságot igazoló (köz-
ségi illetőségi) bizonyítvánnyal „Ref. lelkészi hivatal Buj" 
címre küldendő. (251) 

ERCSI-GÖBÖLJÁRÁSI róm. kath. uradalmi elemi is-
kolai tanítói állás nyugdíjazás folytán megüresedett. Tör-
vényszerinti fizetés, lakás biztosítva. Pályázhatnak kiváló 
oklevéllel bíró, kántori képesítéssel ellátott, leventeoktatói 
vizsgát is tett tanítók. Az állás szeptember 1-vel elfog-
lalandó. Az állás betöltésénél a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úrnak 69030/1934. VI. sz. rendeletében lefekte-
tet t irányelvek a mérvadók. Kellően felszerelt pályázatok 
a Cukorgyár Igazgatóságának Ercsi (Fejér várm.) kül-
dendők. Pályázati határidő 1934. augusztus hó 10. (254) 

MÉKK református egyháza a VKM úr 70.664/1934. sz. 
rendelete alapján ismételten pályázatot hirdet az ürese-
désben lévő orgonista-kán tortanítói állásra. Javadalom: 
természetbeni lakás és kert; 24 kat. hold szántóföld, 20 
hektoliter rozs, 4 hektoliter búza, 10 köbméter tűzifa be-
szállítva; legeltetési jog és stóla. Államsegély. Értékegy-
ség: 52. A kötelességeket a törvény és az egyházközségi 
szabályrendelet írják elő. Pályázati határidő e lap meg-
jelenésétől számított 21 nap. Pályázatok a Református 
Lelkészi Hivatal címére küldendők válaszbélyeggel. Ré-
gebbi pályázók levélileg jelezzék pályázatuk fenntartását. 

(263) 
SOPRON római katholikus iskolaszéke államsegélyes 

fiúiskolánál halálozás folytán megüresedett tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Zenei képzettséggel esetleg külön szak-
képzettséggel (kertészet, rajz, német nyelv stb.) bírók 
előnyben részesülnek. A folyamodványok keresztlevéllel, 
oklevéllel, orvosi, működési, a családi állapotot és a kom-
műn alatti viselkedést igazoló bizonyítványokkal, válasz-
bélyeggel e hirdetés megjelenésétől számított 21 napon 
belül, méltóságos dr. Pinezich István konventelnök címére, 
a kath. konvent pénztárába (Sopron, Várkerület 26. sz.) 
küldendők. (253) 

GYÓN evangélikus egyháza pályázatot hirdet lemon-
dás folytán megüresedett, másodtanítói állására. Javada-
lom: mindenkori kezdő fizetés húsz százaléka, többi ál-
lamsegély. Kántori képesítés szükséges. Válaszbélyeges kér-
vények július 21-ig Evangélikus Lelkészi Hivatal, Gyón 
Pest várm. (255) 

IGRICI református egyháztanácsa pályázatot hirdet 
nyugdíjazás folytán megüresedett I. sz. kántortanítói ál-
lásra. Javadalma: a díjlevélben megállapított fizetés, az 
azt kiegészítő államsegély és természetben lakás, kerttel. 
A szabályszerűen felszerelt kérvények válaszbélyeggel és 
borítékkal ellátva, a hirdetmény megjelenésétől számított 
21 nap alatt Mikó Sándor ref. lelkész, iskolaszéki elnök 
címére Igrici (Borsod m.) küldendő. Az állás szeptember 
1-én elfoglalandó. Helyi jelölt van. (256) 

PANKASZ református leányegyházának vezetősége pá-
lyázatot hirdet kántortanítói állásra. Fizetés, kötelesség 
díjlap szerint. Tanítói ée kántori oklevél a szükséges mel-
lékletekkel együtt Református Lelkészi Hivatal, Nagy-
rákos címre küldendők augusztus 5-ig. Kántorpróba lesz. 
Korteskedés, kizáró ok. Presbitérium. (257) 

KISHÓDOS református egyháza pályázatot hirdet a 
a szeptember elsején nyugdíjazás folytán megüresedő kán-
tortanítói állásra. Fizetés az egyháztól 33 értékegység és 
államsegély. Kötelesség: törvény szerint. Pályázati határ-
idő e hirdetés megjelenésétől számított huszonegy nap. 
Kérvények — a 69.870/1933. VI. sz. V. K. M.-i rendelet-
tel megállapított okmányokkal — Református Lelkészi 
Hivatal, Kishódos (Szatmár várm.) címre küldendők vá-
laszbélyeggel. Helybeli pályázó van. (258) 

SOPRONSZÉCSENY római katholikus fiókegyházköz-
sége nyugdíjazással megüresedett kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalom 15 értékegységű természet-
beni járandóság, 10% készpénz helyi javadalom, a többi 
államsegély. Kétszobás lakás. Kántori oklevéllel bíró 
férfitanítók pályázhatnak. Pályázati határidő a pályázat 
meghirdetésétőli három hét. Utazási költség nem lesz 
megtérítve. Válaszbélyeggel ellátott kérvények a peresz-
tegi (Sopron m.) római katholikus plébániahivatalhoz 
küldendők. Kántorpróba és választás augusztus 12. Az ál-
lás szeptember 1-én elfoglalandó. Adót a javadalmas 
fizeti. (291) 

Olvasóink Heveimébe a jánl juk az 

O P E R A Z O N G O R A T E R M E T , 
hol tanítók ELŐLEG N É L K Ü L a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrendű Z O N G O R Á K A T , P I A N I N Ó K A T . 

B u d a p e s t V I I , Klauzál>utca 3 5 . s z . 
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EGER státusquo izraelita hitközsége négyosztályos is-
kolájánál egy ideiglenes helyettes tanítói állásra pályá-
zatot hirdetünk. Pályázhatnak oly állástalan, nőtlen férfi-
tanítók, kik konzervatív vallásos életmódjukat kellően 
igazolni és a héber nyelvet direkt módszer szerint taní-
tani tudják, kántori képesítéssel bírnak és kórus vezeté-
sére alkalmasak, illetve azt is vállalják. A megválasztás 
egyelőre egy tanévre szól, mely teljes megfelelés, a ta-
nulók létszámának és a hitközség anyagi viszonyainak 
kedvező alakulása esetén továbbra is megújítható lesz. 
Tiszteletdíj havi 80 pengő. Előnyben részesülnek azok, 
kik az Országos Izraelita Tanítóképzőben nyerték ok-
levelüket. Pályázati határidő 1934 július 31. Az állás 
szeptember 1-én elfoglalandó. Saját kézzel írt pályázatok 
hiteles okmányokkal felszerelve az egri izraelita hitköz-
ség címére küldendők. Személyes bemutatkozás ajánlatos. 
Ütiköltséget senkinek sem térítünk meg. 

Eger, 1934 július 9. 
Dr. Guttmann Vilmos s. k. nagyecséri Kánitz Dezső s. k. 

iskolaszéki elnök. hitk. elnök. (264) 

SIÓFOK izraelita hitközsége újonnan szervezendő isko-
lájában segédtanítói állásra pályázatot hirdet. Törvénye-
sen előírt fizetés, természetbeni lakás. Előnyben segéd-
kántori és jegyzői teendőkben gyakorlottak. Pályázati 
határidő augusztus 15. Válaszbélyeges kérvények dr. Ker-
tész Dezső iskolaszéki elnök. Siófok címre küldendők. (252) 

DENCSHAZA református kántortanítói állására pályá-
zatot hirdetek. Fizetés: 30 pengő lélekpénz, 16 métermázsa 
búza, 12 mm esős tengeri, 4 öl kemény fa lukmából. Öröl-
tetés. 5 kat. hold föld jövedelme. Ezek összesen 42 érték-
egységet képeznek. A többi államsegély. Kötelesség: tör-
vény szerint. Megjelenhetés ós választás napja augusztus 
7-én. Pályázati határidő 21 nap. Megelégedésre működő 
helyettes jelölt van. Református Lelkészi Hivatal, Dencs-
háza (Baranya várm.) (260) 

NYIRVASVARI görög katholikus iskolaszéke pályá-
zatot hirdet a lemondás folytán megüresedett kántortaní-
tói állásra. Javadalom: három szoba, konyha, kamra és 
pincéből álló lakás, külön nyári konyha, 800 négyszögöl 
kert, 52 kat. hold és 1366 négyszögöl szántó és kaszáló, 
párbér, stóla. Ezen javadalom 70 értékegység, melynek 
leszállítása folyamatban van. Harmóniumtudás kötelező, 
próbaéneklés önköltségen. Pályázati határidő 21 nap meg-
jelenés után. Iskolaszék. (261) 

BALATONCSIC'SÓ római katholikus egyházközsége a 
nyugdíjazás folytán megürült kántortanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Javadalma: 37 értékegységbe számított helyi 
javadalom, többi államsegély. Kötelessége díjlevél szerint. 
Az állás szeptember 1-én foglalandó el. Kántori oklevéllel 
bíró férfi tanítók pályázati kérvényeiket július 31-ig a 
balatoncsicsói plébánia hivatalnál nyújtsák be. Választás 
augusztus 1-én d. e. 9 órakor. Személyes megjelenés feltét-
lenül szükséges, útiköltség megtérítés nincs. Az iskola-
széknek jelöltje van. Egyházközségi iskolaszék. (262) 

NYIRGYULAJ római katholikus egyházközsége el-
halálozás következtében megüresedett kántortanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Jövedelme: díjlevél szerint. Pá-
lyázati határidő augusztus 1. Megjelenés önköltségen. Vá-
laszbélyeges kérvények róm. kath. plébánia címre, Nyír-
bátor küldendők. (265) 

NÉMETFALU (u. p. Salomvár, Zala m.) községi is-
kolaszéke a lemondás folytán megüresedett és ez idő sze-
rint helyettessel betöltött községi elemi iskolai tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Az állás helyi javadalma két 
értékegység, 10% és megfelelő lakás, mely államsegéllyel 
egészíttetik ki. A szabályszerűen felszerelt kérvény a pá-
lyázati hirdetés megjelenésétől számított 21 nap alat t az 
iskolaszék címére küldendő be. Az állásra róm. kath. val-
lású férfi tanítók pályázhatnak. Hittantanítás és litánia-
tartás kötelező. Iskolaszéki elnökség. (259) 

TARCAL református egyháztanácsa tanítónői állásra 
pályázatot hirdet. Fizetés: 20% egyháztól, többi államse-
gély. Egyszobás-konyhás lakás természetben. Kötelesség: 
osztályvezetés, minden egyháztársadalmi munkában segéd-
kezés. Pályázati határidő: megjelenéstől számított 21 nap. 
Pályázatok a VKM 69.870/1933. VI. számú rendeletének 
megfelelőleg szerelendők fel. Cím: Református lelkészi hi-
vatal, Tarcal. Helyi jelölt van, megjelenés nem szükséges. 
(227) 

KOZÁRMISLENY község iskolaszéke az I. sorszámú 
községi elemi iskolai tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Helyi javadalom: természetbeni lakás, hozzátartozó mel-
lékhelyiségekkel, 26 értékegység és a kezdő tanítói fizetés 
60%-a. Kötelességek: a tanító részére a törvényben min-
denkor előírt teendők s az iskolánkívüli népművelési mun-
kában tevékeny részvétel. A megválasztott tanító a róm. 
ka^th. kántori teendőknek helyben és a tanórákon kívül 
leendő végzésére, amennyiben kántorrá az illetékes egyházi 
főhatóság kinevezi, a vármegyei közigazgatási bizottság-
tól jogosítványt kap. Kérvények a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter úr 69.870/1933. számú rendeletében előírt 
okmányokkal felszerelve az iskolaszéki elnök címére kül-
dendők. Hiányosan felszerelt, vagy későn érkezett kérvé-
nyeket nem veszünk figyelembe. A pályázók kommün alatti 
magatartásukat és azt, hogy nem állanak állásvesztést 
kimondó bírói, vagy fegyelmi ítélet hatálya alatt, az ille-
tékes kir. tanfelügyelő bizonyítványával tartoznak iga-
zolni. Róm. kath. kántorság magyar és német nyelven 
végzendő. Költözködési és útiköltségeket az iskolaszék 
nem térít meg. Az állást szeptember 1-én kell elfoglalni. 
Pályázati határidő a hirdetmény megjelenésétől számított. 
21 nap. Postai válaszbélyeg csatolandó. Iskolaszék. (269) 

PAKS római katholikus egyházközség tanácsa pályáza-
tot hirdet a nyugdíjazás folytán megüresedő III. sorszámú 
kántortanítói állásra. Javadalom: 25% helyi járulék, 1310 
négyszögöl szőlő (felerészben kivágva), két öl puha ha-
sábfa házhoz szállítva, évi 480 pengő stólakárpótlás, 
stólajövedelem átlag 400 pengő, szénaváltság Paks nagy-
község pénztárából 80 pengő, négy szobából, konyhából és 
mellékhelyiségekből álló szabad lakás, kert és a szolgálati 
idő szerint járó tanítói fizetést kiegészítő államsegély. 
A természetbeni járandóságok fejében megállapított érték-
egységek száma 5. Kötelességek: díjlevél szerint. A paksi 
róm. kath. egyházközségi képviselőtestülethoz intézett és 
a 69.870/1933. VI. sz. VKM. rendeletben megállapított ok-
mányokkal felszerelt kérvények e hirdetés megjelenésétől 
számított 21 napon belül, adandók be. Kántori próba 
augusztus 9-én d. e. 9 órakor. Az állás szeptember elsején 
elfoglalandó. Ha a kántortanítói állás az iskolánál mű-
ködő tanítóval töltetnék be, az egyházközségi képviselő-
testület az így megüresedő állást is azonnal betölti azon 
pályázók közül, akik kérvényükben kijelentik, hogy az 
esetleg megüresedő osztálytanítói állásra is pályáznak. 
Az osztálytanítói állás javadalma helyi járulékból, lakás-
pénzből és fizetéskiegészítő államsegélyből áll. Kántori 
képzettség itt is igazolandó. Kötelességek: díjlevél sze-
rint. (267) 

PÜSPÖKLELE (Csanád m.) római katholikus egyház-
község iskolaszéke pályázatot hirdet kántortanítói állásra. 
Javadalma: háromszobás lakás, hat értékegység, havi 72 
pengő helyi javadalom, államsegély. Pályázatok augusztus 
10-ig plébánia hivatalhoz. Választás napjáról külön érte-
sítés. (286) 

BARAKOVITS JÁNOS 
m ű o r g o n a é p i t ő 
Rákospalota, Pázmáriy-út 72. 

Ű J O R G O N Á T 
á t é p í t é s t , h o m l o k z a t i s í p o k a t , 
m i n d e n n e m Q j a v í t á s t a leg-
m é r s é k e l t e b b á ron vál la l . 
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MADARAS római katholikus egyházközsége halálozás 
folytán megüresedett VI. számú tanítónői állásra pályá-
zatot hirdet. Az állás csakis segédtaiu'tónővel töltetik be. 
Az állás javadalma a kormányhatósági rendeletekben meg-
állapított fizetés államsegéllyel, lakbérrel és természet-
beni tűzifajárandósággal. Megválasztott tartozik tanító-
egyesületünkbe belépni, elemiben és továbbképzőben taní-
tani és az iskolai egyesületi életben tevékenykedni. Fel-
szerelt kérvények augusztus ötig: Dr. Sehopper Antal es-
peres címére (Madaras, Bács-Bodrog megye) küldendők. 
Állás szeptember elsején elfoglalandó. (287) 

TISZABECS református iskolaszéke pályázatot hirdet 
nyugdíjazással megüresedett „Gecző"-alapítványi iskolá-
nál férfi tanítói állásra. Javadalom: fele államsegély, többi 
készpénz az alapítvány pénztárából. Szép lakás termé-
szetben, nagy kerttel. Kötelessége: az alsó négy osztály 
és ismétlősök tanításán kívül könyvtár, belmissziói munka, 
énekkar vezetése, lelkész és kántor akadályoztatása ese-
tén azok helyettesítése. Pályázati határidő: 21 nap. Kor-
teskedés, kizáró ok. Kellően felszerelt kérvények válasz-
bélyeggel, Lelkészi Hivatalba küldendők. Állás szeptember 
elsején elfoglalandó. (288) 

KÜLSŐBÖCS református egyháztanácsa kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet. Fizetése: 4 kat. hold föld, pár-
bér, rozs, stóla és törvényes államsegély 32 értékegység 
levonásával, lakás, kert. Kötelessége: a rábízott osztályok 
tanítása, ismétlőiskola, vasárnapi iskola, énekkar vezetése 
és kántori szolgálat. Pályázati határidő: e hirdetmény 
megjelenésétől számított 14 nap. Kellően felszerelt kérvé-
nyek a Lelkészi Hivatalhoz küldendők. Belsőbőcs, Borsod 
vármegye. (281) 

TISZABEZDÉD református egyháza pályázatot hirdet 
a nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítói állá-
sára. Helyi javadalom: 40 értékegység s a törvényszerű 
államsegély. Kötelessége: minden törvényben előírt, külö-
nös figyelemmel minden belmissziói munkában való segí-
tésre, énekkar vezetésre és lelkészhelyettesítésre. Szabály-
szerű pályázatok válaszbélyeggel ellátva, Lelkészi Hivatal 
címére küldendők 1934. július 31-ig. Kántorpróbára csak 
a. meghívottak jelentkezhetnek saját költségükön. Az ál-
láson két éve helyettes működik. (285) 

MEZŐKÖVESD róm. kath. egyházközségének képviselő-
testülete pályázatot hirdet a nyugdíjazás folytán megüre-
sedett 7. és 15. sorszámú férfitanítói állásokra. Helyi ja-
vadalom: 30%, természetbeni lakás, esetleg lakbér, 70% 
államsegély. Válaszbélyeggel, megcímzett borítékkal ellá-
tott kérvények augusztus 7-ig iskolaszéki elnök címre kül-
dendők. Hiányosan felszerelt kérvények figyelembe nem 
vétetnek. Állás egyházi kinevezés után azonnal elfogla-
landó. ' (284) 

OAVA község római katholikus egyháztanácsa a nyug-
díjazás folytán szeptember 1-én megüresedő kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalma: 32 értékegység, a 
többi államsegély. A községben való megjelenés a választás 
napjáig, a választásból kizáró ok! Útiköltség és átköl-
tözködési költség megtérítés nincs. Pályázati határidő: 
augusztus 6-a. Választás augusztus 20-án. Válaszbélye-
ges kérvények az iskolaszék elnökségének küldendők. Gáva 
(Szabolcs várm.) A jelenlegi helyettes — mint helyi je-
lölt — pályázik. (272) 

IIERCEGSZABAR (Baranya m.) kántortanítói állá-
sára nyugdíjazás folytán pályázatot hirdet a róm. kath. 
egyházközség. Németül beszélő, okleveles kántortanítók 
pályázhatnak a „b" iskolai típusú állásra. Javadalma és 
kötelességei: díjlevél szerint. Énekpróba augusztus 9-én 
d. e. 10 órakor, amely napig a pályázatok a hímesházai 
plébánia címére benyújtandók. (271) 

ÜJFEHÉIITÓ ortodox izraelita hitközsége elemi nép-
iskolájánál nyugdíjazás folytán megüresedett tanítónői 
állásra pályázatot hirdetünk. Pályázhatnak vallásos elő-
életű, gyakorlattal b í ró vagy kezdő tanítónők. Javadalma-
zás: államsegély és helyi javadalom s természetbeni la-
kás. Pályázati határidő: e hirdetmény megjelenésétől szá-
mított három hét. Pályázók az előírt eredeti vagy hitele-
sített másolati okmányaikkal felszerelt kérvényeiket meg-
címzett és bélyeggel ellátott visszborítókkal együtt iskola-
széki elnökséghez küldjék be. Az állás 1934. szeptember 
1-én elfoglalandó. Iskolaszéki elnökség. (275) 

TISZADOB ref. egyháza pályázatot hirdet I I I . taní-
tói állásra. Fizetés: 26 értékegységü helyi járandóság, ál-
lamsegély, természetben lakás. Kötelesség: osztályveze-
tés, segédkezés minden egyháztársadalmi munkában. Kel-
lően felszerelt, - válaszbélyeggel ellátott pályázatok július 
28-ig Lelkészi Hivatalhoz küldendők. Pályázhatnak fér-
fiak, nők. Helyi jelöltek vannak. (278) 

JÄNOSHIDA prépostsági római katholikus iskolájá-
nak férfitanítói állására pályázat hirdettetik. Javadalma: 
37 értékegység, többi államsegély, természetbeni lakása 
van. Kötelessége: rábízott osztály tanítása, s a pasztorá-
cióban segédkezés, premontrei plébános utasításai szerint. 
Kellően felszerelt kérvények Gergye Ipoly premontrei ka-
nonokrend prépostja, Csorna, Sopron várm. címre külden-
dők. Okmányok visszaküldésére megcímzett, bélyegzett 
boríték mellékelendő. Határidő: megjelenéstől 15 nap. 

(279) 

JÄNOSHIDA község iskolaszéke pályázatot hirdet a 
Tótkér tanyakörzeti osztatlan iskola férfitanítói állására. 
Javadalma: 10% hozzájárulás, államsegély, természet-
beni lakás. Róm. kath. tanítók pályázhatnak. Köteles-
ségei: a mindennapi és ismétlősök oktatása, róm. kath. hit-
oktatás, levcntcoktatás. Kérvények iskolaszéki elnök, Já-
noshida, Szolnok vm. címre küldendők. Okmányok vissza-
küldésére megcímzett bélyegzett boríték mellékelendő. Ha-
tá r idő : megjelenéstől 15 nap. (280) 

GYŐR református egyháza pályázatot hirdet a győr-
szabadhegyi, külvárosi osztatlan iskola tanítói állására. 
Javadalom: törvényszerű készpénzfizetés egy értékegység-
gel; a fizetés államsegélyből és helyi százalékos hozzájá-
rulásból áll. Lakás természetben: három szoba, konyha, 
mellékhelyiségekkel. Kötelessége: az I—VI. osztályok, 
valamint a továbbképző iskolások tanítása, az egyházköz-
ség orgonista kántortanítójának akadályoztatása esetén 
helyettesítése minden külön díjazás nélkül és a missziói 
munkákban segédkezés. Pályázati határidő: a pályázati 
hirdetés megjelenésétől számított három hét A 69.870— 
1933. VI. főosztály sz. VKM. rendeletben megállapított, 
családi állapotot is feltüntető okmányokkal felszerelt kér-
vények Református Lelkészi Hivatal, Szomód, Komárom 
megye címre küldendők válaszbélyeggel. Az állás a vá-
lasztás jogerőre emelkedés után elfoglalandó. (274) 

Kfiröstarcsa-csárdatanyai külterületi ref. elemi iskolánál 
tanítói állásra pályázatot hirdetünk. Lelkészjellegű pályá-
zók előnyben. Tanítói fizetés: törvényszerű készpénz. Lel-
készi teendőkért külön díjazás. Kötelességei díjlevelében. 
Állás szeptember 1-én elfoglalandó. Pályázati határidő e 
hirdetés megjelenésétől számított 3 hét. Ref. Iskolaszék, 
Köröstarcsa. (292) 

Harmóniumot , zongorát , hangszer t 
ne vásároljon, amíg nem látta ár jegyzékemet . 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

REMENYINEL Király*utca 5 8 — 6 0 , 
A Zeneművészeti Főiskola szállítója. 

Kérje l e g ú j a b b 3 2 . s z . Á r j e g y z é k e m e t . 
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H I R D E T É S E K 
H i r d e t é s e k é r t a s z e r k e s z t ő s é g n e m v á l l a l fe le lőssége t . 

PEST környékéről házaspárral vagy egy helyről két 
tanítóval cserélnék nagyobb helyre, államival. „Tanító-
nak" kiadóba.. (270) 

CSERÉLEK mielőbb katholikus iskolától férfitanító-
val. Fővonal, új lakás. „Tanítónő." (273) 

Magyarország legolcsóbb internátusa a csongrádi ál-
lami Szent Imre-reálgimnázium fiúinternátusa. Két hol-
das park közepén fekszik. Kitűnő házikoszt. Állandó or-
vosi felügyelet. A tanulók intézeti tanárok felügyelete és 
segítsége mellett készülnek másnapi leckéikre. Szabad idő-
ben sportolás. — A tartásdíj havi 50.— P., amelyből a 
a tanítók gyermekei 10%-os kedvezményt kapnak. A több 
gyermeket iskoláztató tanító szülök magasabb kedvez-
ményben is részesülnek. Ebben az összegben bennfoglal-
tatilc a koszt, a lakás, a mosás díja, úgyszintén az or-
vosi díj. Semmiféle különszámla nincs. Részletes tájékoz-
tatót küld az állami reálgimnázium igazgatósága, Csong-
rád. (248) 

KESZTHELY, Ranolder-intézet. Ideális helyen, a Ba-
laton partján épült egyetlen leányinternátus. Felvesz 
elemi, polgári iskolai és varrótanfolyamra járó növendé-
keket. Állandó felügyelet. Bőséges, elégséges tápláló el-
látás. Havi tápdíj 45 pengő. Iskolai díjak a prospektus-
ban, amelyet szívesen megküld az intézet főnöknője. (163) 

EGYETEMISTA vagy középiskolai tanulók teljes el-
látást kaphatnak havi 50 pengőért. Eesetleg csak lakást 
is. M. Vilmosné, Budapest, Kálvária-lér 18, II/3. (244) 

AZ ÉNEKTANÍTÁSNÁL hasznos segédeszköznek bi-
zonyult Kovács Dezső Népiskolai Dalgyűjteménye. Tar-
talma 86 maradandó becsű népdal harmóniumkísérettel. 
Leszállított áron, 3 pengő 50 fillérért kapható — a pénz 
előzetes beküldése esetén — Fischer Lajos könyvkeres-
kedőnél, Sárospatakon. (52) 

HARMINCÉVES találkozóra hívom osztálytársaimat 
és tanáraimat augusztus 7-én délelőtt 11 órára a pápai 
tanítóképzőbe. Győrffy Imre, Kömlőd, Komárom m. (283) 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest II, Török-utca 8. (A budai Margit-híd-
főtől a második utca jobbra.) 

HARMÓNIUM, kevéssé használt, Hörl-gyártmányú, öt-
oktávos, 200 pengőért eladó Perich tanítónál, Nagykama-
rás. (282) 

CSERÉLNE református kántortanító felsőszabolcsi kis-
községből lehetőleg nem kántorral. Ajánlatokat „Jó hely" 
jeligére a kiadóhivatal továbbit. (277) 

CSERÉLNE kath. iskolától Dunántúlra, Felvidékre, 
faluba is állami vagy kath. tanítóval. Hargitai János, ta-
nító. Gyula. (276) 

('SERÉLEK Nyíregyházával jóösszeköttetésfi, kéttan-
erős református iskolától lehetőleg községihez. Városhoz 
közeli tanyára is, férfivel, nővel. Megkeresés: Református 
iskola, Tiszanagyfalu. (268) 

CSERÉLNÉK nagyközségből, református osztott isko-
lától hasonlóval. Polgári iskola helyben. Jelige: „Bihar-
megyei". (266) 

TARSAT keresek külföldi tanulmányútra, aki a bajor 
és osztrák iskolaügyet velem együtt tanulmányozná. 
Augusztus hó elején indulnánk és körülbelül 30,0 pengőbe 
fog kerülni az út. Csornai Mátyás, áll. isk. igazgató, Hód-
mezővásárhely. (290) 

CSERÉLNÉK nagyközségből róm. kath. tanítónővel, 
vagy tanítópárral, akik szeretnének egyhelyre kerülni. 

(289) 

A jövő héten jelenik meg 
a Népiskolai Egységes Vezérkönyvek 12-ik kötete: 

Drozdy Gyula: 

Helyesírás és nyelvi magyarázatok 
a IV. osztályban. Á r a 5 4 0 pengő. 

Kedvező részletfizetésre is szállítja a 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Kiadóhivatala 
Budapest VIII, Múzeum^körút 6. 
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ISMÉT KAPHATÓ 
A N É P I S K O L A I E G Y S É G E S V E Z É R K Ö N Y V E K 
S O R O Z A T Á N A K H A T O D I K K Ö T E T E : 

QUINTsDROZDY: 
BESZÉD* ÉS ÉRTELEM« 
GYAKORLATOK 
A II. OSZTÁLYBAN 
C Í M Ű VEZÉRKÖNYV, ÚJ KIADÁSBAN! 

LESZÁLLÍTOTT ÁRA 6 - PENGŐ. 

fíA K E D V E Z Ő R É S Z L E T F I Z E T É S R E IS SZÁLLÍTJA A 

KIR.MAGY. EGYETEMI N Y O M D A 
KIADÓHIVATALA 
B U D A P E S T VIII, M Ú Z E U M s K Ö R Ú T 6. SZÁM. 

PEDAGÓGUS 
nem taníthat, ha nem ismeri 
a népet. 

Juhos gazda rajthúzliban. 

A Magyarság Néprajza 
tanítja a népet ismerni és szeretni. Eddig megjelent az 
első kötet : a táplálkozás, a település és a vele kapcsola« 
tos építkezés, a bútorzat, a házi mesterkedések, a ruház« 
kodás (magyar népviseletek) tárgyát öleli fel a magyar« 
ság ősi műveltségének alapos ismertetésével. A rövides 
sen megjelenő második kötet az ősfoglalkozások, a népi 
díszítőművészet, a népélet ünnepélyes megnyilvánulás 
sait, valamint a magyar népzene hangszereinek ismerte« 
tését nyújtja. 

A Magyarság Néprajza 
nélkül egy könyvtár sem teljesl 
A négykötetes mű ízléses félbőrkötésben 80 pengő. 

Megrendelhető havi négy pengős részletfizetésre. 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 
Budapest VIII. kerület, Múzeum«körút 6. (Gólyavár) 
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Az 1934—35. tanévre k i a d o t t 
és a vallás* és közoktatásügyi minisztérium által engedélyezett 

elemi iskolai tankönyvek jegyzéke 
és 

legújabban leszállított árai: 
Fúzve 

Asztalos Gy.: Földrajz, osztott IV. 
oszt 140 

— Ugyanaz, osztott V—VI. oszt 1-90 
Asztalos—Mihalik: Földrajz, székes-

fővárosi IV. oszt 1-80 
*— Ugyanaz, székesfővárosi V. oszt. 2-— 
— Ugyanaz, székesfővárosi VI. oszt. 2-—• 
Bartalus—Pataki: Énekiskola, II. r., 

V—VI. oszt —70 
Bexheft Á.: Egészségtan, V—VI. o. 1-30 
Éber R.: Természettan és vegytan, 

V—VI. oszt 1-— 
Ferenczi J.: Földrajz, osztatlan IV. 

oszt 1-30 
*— Ugyanaz, osztatlan V—VI. oszt... 1-90 

Novy F.: A magyar nemzet törté-
nete. Állampolgári ismeretek, osz-
tott V—VI. oszt 1-60 

— Ugyanaz, osztatlan V—VI. oszt. 1-40 
— Állampolgári ismeretek, székesfő-

városi és osztott V. oszt 1-20 
Stelly G.: Természetrajzi, gazdasági 

és háztartási ismeretek, V—VI. 
oszt 1-50 

Stelly—Tanfi: Számország, III. oszt. 
kötve 1-— —70 

— Ugyanaz, IV. oszt —-70 
— Ugyanaz, V—VI. oszt 1-30 
— Ugyanaz, székesfővárosi III. oszt.—96 
— Ugyanaz, székesfővárosi IV. oszt.—-96 
— Ugyanaz, székesfőv. V—VI. oszt. T30 

Fűzve 
•Szabados: Nótaország, III—IV. oszt. 

kötve 2-50 —— 
Urhegyi A.: A magyar nyelv köny-

ve, osztott III. oszt —60 
— Ugyanaz, osztott IV. oszt —-70 
— Ugyanaz, osztott V—VI. oszt . . 1*— 
— Ugyanaz, osztatlan III—IV. oszt. —70 
— Ugyanaz, osztatlan V—VI. oszt.—90 

Urhegyi—Móra—Voinovich—Szent-
iványi: A Betűország Virágos-
kertjei, I. ABC az I. osztály szá-
mára, színes képekkel 1-30 

— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
zatlan tartalommal —-76 

— Ugyanaz, II. Olvasókönyv, a II. 
oszt. sz., színes képekkel 1-60 

— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
zatlan tartalommal 1-— 

— Ugyanaz, III. Olvasókönyv, a III. 
oszt., kötve 2-20 2— 

— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
zatlan tartalommal 1-30 

— Ugyanaz, IV. Olvasókönyv, IV. 
oszt 3— 

— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
zatlan tartalommal 1-80 

— Ugyanaz, V. Olvasókönyv, V— 
VI. oszt 3-60 

— Ugyanaz., székesfővárosi II. o... 2*—-
*— Ugyanaz, székesfőv. III. oszt. . . 2-40 
— Ugyanaz, székesfőv. IV. oszt. . . 3-60 
— Ugyanaz, V., székesfővárosi V— 

VI. oszt., kötve 4-80 

Minden tankönyvhöz óráróUórára kidolgozott 
részletes ianmenei készült, amit teljesen dijmen* 
tesen bocsátunk a Tanító urak rendelkezésére. 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest 
V I I I , Múzeumíkörú t 6. (Gólyavár . ) 
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Könnyítse meg munkáját a jövő 
tanévre! 

Ne nélkülözze egyetlen tanító 
sem hivatásának legfonto= 
sabb segédeszközeit, a 

NÉPISKOLAI 
EGYSÉGES 
VEZÉRKÖNYVEKET 

A sorozat eddig megjelent kötetei: 

L Molnár Oszkár: A tanítási mód- P 
szer történeti fejlődése. Quint Jó-
zsef előszavával 3-— 

2. Fodor Ferenc: A magyar elemi 
népiskolai földrajzi oktatás 4-— 

3. Quint—Stelly—Stolmár: A termé-
szeti és gazdasági ismeretek ta-
nítása a III—IV. oszt 6-40 

4. Quint—Drozdy: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok az I. osztályban.. 9-20 

5. Háros—Körösi: A magyar fogal-
mazás vezérkönyve 440 

6. Quint—Drozdy: Beszéd és érte-
lemgyakorlatok a II. osztályban. 
(II. kiadás) 6— 

7. Berwaldszky—Tscheik: A rajzok-
tatás vezérkönyve, Drozdy Gyula 
előszavával 16-— 

8. Drozdy Gyula: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a III. osztályban 10-— 

9. Drozdy Gyula: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a IV. osztályban 8 — 

10. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a II. oszt. 3-20 

11. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a III. oszt. 4-50 

12. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a IV. oszt. 540 

A Vezérkönyvek elenyé= 
szően csekély havi részlet= 
fizetésre is megrendelhetők. 
20 pengőt kitevő rendelés* 
nél a havi részlet 2 pengő. 

K. M. E G Y E T E M I N Y O M D A 
K I A D Ó H I V A T A L A 
B U D A P E S T VIII, M Ú Z E U M S K Ö R Ú T 6. 
(GÓLYAVAR) 

SZLEZÁK LÁSZLÓ H A R A N G . E S  
É R C Ö N T Ö D E 

TÖRZSKÖNYVI--, OKTATÁSI=, 
KEZELÉSI., SZÁMVITELI--
ÉS MINDEN EGYÉB 

ISKOLAI. 
NYOMTATVÁNYT 

A LEGCÉLSZERŰBB MOST 
MEGRENDELNI, MERT 
A TANÉV ELEJÉN NAGY 
A TORLÓDÁSI 

NYOMTATVÁNYSÁRJEGYZÉKET 
ÉS RENDELŐ LEVELEZŐLAPOKAT 
KÍVÁNATRA AZONNAL KÜLD 
INGYEN ÉS BÉRIMENTVE A 

K. M.* E G Y E T E M I N Y O M D A 
BUDAPEST VIII, MÚZEUMSKÖRÚT 6 

• kmmSÍ^* ^B 
ANNO DOMINI HU. ^B • KSBfítül JUSZTINIÁN 8JB0K0S Hnp.miK f SCDSÁFZ BÓÖCRT AfY.TÍ'tÍ»M«a H ' U.KPHA FERENC rip JI.GWWISI® • 

Oí.StPCCZ JENŐ POUJARHESTÍ* . • , MKRC2K. JETÍQ KLOrvm TKH'uf^.W IKXAM LAJOS EOYHÁZKÖWSfc« B f i S l «0TOST «ÉKCS-rtVUBOSKÍ«®!»»®; \ 
*»e^jróísíi»6o íMu Hanton g g g L .>«araefzmKM. tMMSESsc « « S W g J J , 

Magyarország 
aranykoszorús 
Mestere ' 

Harangláb: gyár 
Harangi 

felszerelés 

(Budapest.belvárosi föplébánia.templom részére készített 2400 kg-os 
,,Polgármester-harang", melyet 1928 november 25-én szentelt fel 

dr. Serédí fusztinián bíbornok hercegprímás úr.) 

A budapesti Bazilika 7945 kg-os új harangja gyáramban készült. 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, az 1921. és 1923. 
évi vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézmű, 
ipari tárlaton kormánydíszoklevéllel, az 1927. és 1928. évi budapesti, 
székesfehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon nigv arany-
éremmel, az 1950. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — 

Számos egyházi elismerölevél I 
Költségvetéssel díjmentesen szolgál l Előnyös fizetési feltételek 
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ORGONA-HARMÓNIUMOK 
ház - , d a l á r d á k . , i sko lák - és különösen t e m p l o m o k n a k . 

Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmóniumsraktár 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margitshídfötől a második utca jobbra. 

Fizetéskedvezmény. Sürgönyeim : „Harmonhörl". Telefonszám: 51-6-52 

17— _ — — szállítja a miniszt . ajánlott és többszörösen kitüntetett , 
* r a n c u m é l y fekete, tar tós, használatkész és szabadalmazott 

I S K O L A T Á B L A M Á Z A T . 
Egy Ví bádog 6/4 k g 4—6 isk. táblának P 8 8 0 

» ll2 » 3/4 » 2—3 » » » 4 - 6 0 
» drb iskolatáblamáz*ecset, lapos 4"=os » 2*50 
» palack lf. híg. p i ros vonalozófesték ecsettel . . » 1 * — 

Láda szállítólevéllel » —-40 
Ú j mázolási és vonalzási utasítással. 

GRESCHIK GYULA, Budapest II, Iskolai . 35 

Rieger Ottó orgonagyár 
Budapest X, Szigligeti=ntca 29. 
(Rákosfalva.) Telefonszám: 96—3—45. 

Új orgonákat, 
homlokzatsípok készítését, min* 
dennemű orgonajaví tásokat mér-
sékelt áron, szakszerűen elvállal. 

Legolcsóbb bevásárlási forrás. 
Fizetési kedvezmény 

E H A L L , 
ANDRÁSSY.ÚT 15. SZÁM 

D Ö R E N H E N R I K ÉS T Á R S A 
iskolabútor-gyára. BpestVI, Dévényi.út 20 -22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasállrányú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Te le fon : 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve. 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
LUKÁCS BÚTOR Á R U H Á Z 

Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek. 
Budapest VII, Dohány-utca 30. Telefon: 4 1 - 9 - 0 4 . 

ÉVENTE 4 KÖTET JELENIK MEG 
1000 oldalon, neves művészek rajzais 
val díszítve, ízléses félvászonkötés* 
ben. Egy»egy kötet bolti ára 3.80 P 
A 4 kötet előfizetési ára . . 10,— P 

Könyvbarátok kis könyvei 
legújabb kötete: 

HERMAN OTTÓ 
Lambrecht Kálmán úgy írta meg Herman Ottó 
küzdelmes életét, hogy abból a legérdekfeszítőbb 
regény lett. Sugárzik belőle a hit, a magasabbrendű 
értékek örök életében és az akaraterő győzelmében. 

Eddig megjelent kötetek: I. Miska. í r ta : Velősy 
Elek. II. Vízen és vízparton. írta: Hankó Béla. 
III. Szabadkai diákok. ír ta: Tamás István. IV. Vihar 
Buda fölött. ír ta: Szentgyörgyi Sándor. V. Szegedi 
pedellus. írta: Tamás István. VI. Testvérke Naplója, 
ír ta: Szondy György. 

K. M. EGYETEMI N Y O M D A 
BUDAPEST VIII, M Ú Z E U M s K Ö R Ú T 6. SZÁM 

20.913. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeumskörút 6. (F.: Czakó Elemér.) 



A TEHETSÉGESEK NEVELÉSE. 
í r t a : IMRE S Á N D O R dr. 

50057 
67. ÉVFOLYAM. 15. SZÁM. 1934 A U G U S Z T U S 1 

Néptanítók Lapja 
N É P M Ü V E L É S I ' T A JÉKOZTATÓ 

C Z E R K E S Z T Ő S É G : B u d a p e s t , V., Hold-utca 16. (Magyar 
"•^királyi vallás- és közoktatásügyi minisztérium. 1 Telefon: 26-8-18. 

l / ' I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest , 
r * - VI I I . ker. , Múzeum-körüt 6. szám Gólyavár. Te le fon : 46-1-45. 

T ^ É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

Ü L Ö F I Z E T É S egész évre 9-60 P, negyedévre 2-40 P. Egyes szám 
-L-* ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
820—4—106/1930. V I I I . d . sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési díj az 
állami-, községi-, társulati-, magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés a kiadóhivatal e lmére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37.473- számú csekkszámlájára. 

I J I R D E T É S hivatalos pályázat 
10 fill., magánhirdetés 14 fillér 

szavanként. Üzleti h i rdetés : 1 oldal 
160 P . ' / , oldal 85 P , >/i oldal 50 P, 
'/« oldal 30 P. A hirdetési dijak a 
kiadóhivatal elmére előre fizetendők. 

jAostanában ismét sűrűn hallatszik a tehetsé-
gesek jelentőségének emlegetése. Egyszer azt 
mondják, hogy helyet kell adni a tehetségnek, 
máskor azt sürgetik, hogy gondoskodjunk a te-
hetségek kifejlődéséről. Különféle versenyekkel 
igyekeznek módot adni a tehetségek nyilatko-
zására s szorgos kezek gyakran fel is karolnak 
egy-egy felbukkant tehetséget. Talán nem min-
dig azt, aki igazán tehetség és bizonyosan sok-
kal kevesebbet, mint ahány megérdemelné. Két-
ségtelenül fontos kérdés ez s fontosságát a mai 
viszonyok még növelik. Ma még jobban érez-
zük, mint ahogyan régen érezhettük, hogy ne-
héz sorsunkban mennyire szükségünk van a 
legerősebb, legkülönb emberekre és ma sokkal 
nehezebb teljesednie a régi, böles kívánság-
nak, hogy mindenki kapja meg a neki való 
helyet és minden helyre az odavaló ember jus-
son. Világos, hogy ennek a kérdésnek csak-
ugyan két oldala van; egyik bonyolult társa-
dalmi kérdés: a tehetségek érvényesülésének 
kérdése; a másik nem kevésbbé bonyolult ne-
velésügyi kérdés: a tehetségek kifejlődésének 
biztosítása. Most csak erről, a nevelésről lesz 
szó s erről is inkább csak szempontokat adha-
tok, ezek tájékoztatnak és talán elgondolkod-
tatnak; azonban nevelési utasításokat nem koc-
káztathatok meg. 

1. Először is azt nézzük, vájjon a tehetsége-
sek nevelése új kérdés-e s ha nem új, ugyan-
az-e ma is, mint régebben? Nem új, de nem is 
egészen a régi alakban áll előttünk. Régebben, 
mondjuk a háború előtt, elsősorban az egye-
sek joga volt az irányadó ebben is; azt hirdet-
ték, hogy az egyének jogos magánérdeke köve-
teli a tehetségesek külön, sőt különös gondozá-
sát, ez követeli, hogy ne kényszerítsék őket 
a nem tehetségesek nagy tömegének iskoláiba, 
hanem állítsanak számokra külön iskolákat. 
A háború s ami azóta történt, változást okozott 
ebben az okoskodásban is. Ma ezen a téren is 
kevesebb méltánylásban részesülnek az egyén 
érdekei; ehelyett rendszerint azt hangoztatják, 
hogy a nemzetnek van szüksége a tehetségesek 

kifejlődésére és érvényesülésére. E felfogásból 
azonban körülbelül ugyanazok a kívánságok 
következtek, mint az egyéni érdek alapján, csak 
a szempont alakult át. Üjabb változást jelentett 
néhány évvel ezelőtt az a körülmény, hogy a 
tehetségesek nevelésének a kérdése összekapcso-
lódott a vezetők nevelésére vonatkozó kívánság-
gal. Nemcsak összekapcsolódott, hanem kissé 
össze is zavarodott. A tehetségek kifejlődésére 
és a vezetésre alkalmasok nevelésére vonatkozó 
kívánság eleinte együtt járt, lassanként azon-
ban elhalkult a tehetség hangoztatása és a hang-
súly a vezetők nevelésére esett. A két szempont 
nem is egészen ugyanaz. Amíg csak a tehetség-
ről van szó, addig az az uralkodó gondolat, 
hogy fejlődjék ki minden tehetség és így állja-
nak majd elő azok, akik megtalálják a zavar-
ból kivezető utat, megtalálják minden téren azt, 
ami az adott helyzetben a nemzetnek a legjobb. 
Ha azonban egyenesen a vezetésre akarnak ne-
velni, akkor — amint ezt a diktatúrák példája 
mutatja — nem a jobbat önállóan kereső, eset-
leg új utak felfedezésére képes embereket akar-
nak nevelni, hanem olyanokat, akik elfogadják 
legjobbnak azt, amit a hatalom birtokosa annak 
tart és annak feltétlen érvényesítésére igye-
keznek. 

A két követelmény: a tehetségesek és a veze-
tők nevelése tehát nem feltétlenül ugyanaz. Az 
elkülönítésük azonban veszedelem lenne: esetleg 
éppen a tehetségesek nem jutnának vezető 
helyre, a vezetők kiválasztásában nem az ön-
állóság döntene. Már pedig minden nemzetnek 
nagy érdeke, hogy a tehetségesek legyenek a 
vezetők mindenféle téren. Ennek az a feltétele, 
hogy valóban ki tudjon fejlődni minden veze-
tésre alkalmas erő. A nevelés tehát az alapvető: 
olyannak kell a nevelésnek lennie, hogy a ve-
zetésre alkalmas tehetségek kifejlődését előmoz-
dítsa. Az aztán, hogy ezekből legyenek a veze-
tők, már nem a nevelés kérdése, hanem a társa-
dalom rendjének következménye. 

Teljes biztosíték nincs arra, hogy csupán te-
hetséges emberek jussanak' vezetéshez akár ma-

E M I KÖÍWÍR 
SZEGED. 
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gasabb, akár egyszerűbb pontokon; az meg le-
hetetlen is, hogy minden egyes tehetséges em-
ber egyszerre vezető legyen. A társadalom 
rendje és életösztöne mégis sokat tehet arra, 
hogy ne a vezetésre valók maradjanak alul. Mi-
nél több a nemzetben a „kiművelt emberfő", 
vagyis a kifejlett tehetség, annál kevésbbé tud-
hatja a gyarlóbbak természetes összetartása 
meggátolni a tehetségesek érvényesülését, A te-
hetségesek érvényesülésének a tehetségesekből 
álló környezet jobban kedvez, mint az alanta-
sabb lelkek. Éppen a vezetők személyiségéhez; 
fűződő nagy érdekek miatt rendkívül fontos, 
hogy minél inkább biztosítva legyen a legszéle-
sebb körben a tehetségek kifejlődése. Minél ma-
gasabban áll szellemi tekintetben a sokaság, an-
nál magasabbrendű és értékesebb embereket kí-
ván és vállal vezetőknek, tehát annál kevésbbé 
lehet az igazán értékeseknek hátraszorulniok. 
Így nézve, a tehetségesek és a vezetők nevelése 
mégis azonos kérdés és csakugyan nem szabad 
a vezetők nevelésére irányuló törekvésnek a te-
hetségesek nevelésének gondolatát mellékessé 
tennie. 

2. A tehetséges ember fogalma meglehetősen 
bizonytalan a nagyközönségben. Ezt a szót igen 
sokféle vonatkozásban használják. Néha össze-
tévesztik a lángésszel, holott a kettő nem egy. 
A lángész az emberek között ritka kivétel; 
egyénileg szerencsés vagy boldogtalan, a közre 
nézve áldás vagy csapás, de mindig rendkívüli 
jelenség. Az ilyenekről itt nem lesz szó. A te-
hetségen ne értsünk tehát semmi rendkívülit, 
hanem csupán azt, hogy valakinek szellemi 
ereje, alkotásra való képessége a közönséges-
nél nagyobb, élesebben lát, tisztábban rendezi 
a gondolatait, maga útján tud járni és újat is 
tud teremteni. Ez a kiválóság lehet egyetemes, 
azaz a szellemi élet mindenik terére kiterjed; 
lehet szűkebbkörű, azaz csak egyik vagy má-
sik téren különb valaki másoknál. A tehetsé-
ges ember is kiemelkedik a többiek közül, de 
rendszerint nem annyira, hogy a közvetlen 
kapcsolatot velők elveszítené. 

A tehetség szavát mindenféle vonatkozásban 
használják. A múltkor például vastagbetűs cí-
met olvastam az egyik újságban; két első szava 
ez volt: tehetségkutatás és aztán arról beszélt, 
hogy új embereket keresnek valamelyik labda-
rúgó csapatba. Éppen ez a példa mutatja, hogy 
mikor tehetségről van szó, mindig valamely ké-
pesség különösen magas fokát jelöljük meg vele, 
valamely feladatra való különösen nagyfokú 
alkalmasságot; de mutatja azt is, hogy a tehet-
ség lényege szellemi természetű. Még a legkeve-
sebb szellemi értéket kívánó munkában is az a 
legkülönb, akiben az ott szükséges szellemi erő 
a legteljesebb. A tehetségnek valamilyen alakja 
van minden kiválóságban, de a tehetséges em-
ber nevével mégis csak a szellemi értéket akar-
juk megjelölni. 

Nem egészen azonos a szó értelme, ha felnőt-
tekre vagy ifjakra alkalmazzuk. A felnőtt em-
berre vonatkoztatva annak már kifejlett tulaj-
donságait, határozottan nyilatkozó minőségét je-
löljük meg a tehetséges jelzővel; ilyenkor a te-

hetség kész bizonyítékai előttünk vannak. Gyer-
mekre is sokszor mondjuk, hogy tehetséges, de 
ez a megállapítás jóval bizonytalanabb. A fejlő-
dés során ugyanis a tulajdonságok még állan-
dóan alakulnak, az egyes jelenségek értéke inga-
dozik, semmi sincs még készen, befejezettségről, 
kialakult minőségről szó sem lehet. Tömérdek 
tévedésnek és keserves csalódásnak oka, de kár-
nak is forrása, hogy igen korán mondják ki 
egy-egy gyermekről a véleményt: ez ilyen vagy 
olyan tehetség, avagy „buta ez, szegény". Soha 
sem szabad a gyermekről hamar ítélni, mert a 
gyermek sokszor csak lassan mutatja meg igazi 
mivoltát: néha több reményt ébreszt akaratla-
nul, mint amennyit majd be tud váltani, más-
kor több aggodalmat okoz, mint amennyi ké-
sőbb igazolódik. Még a serdülő ifjú is csak út-
ban van a megállapodás felé és csak aránylag 
későn lehet róla a végleges ítéletet alaposan ki-
mondani. Ezért gyermekre nézve a tehetséges 
jelző sohasem valami készeniételt jelent, hanem 
éppen a fejlődésre való nagyobb képességet. 
Éppen azért mondjuk tehetségesnek, mert a 
rendesnél nagyobb szellemi erőt veszünk benne 
észre, tehát többet várunk tőle a mindennapi-
nál. Sokszor mondják szülők is, tanítók is, hogy 
szeretnék tudni, mivé fejlődik majd a gyermek. 
Ezzel nemcsak azt mondják ki, hogy látnak 
benne valamit, hanem azt is, hogy inkább csak 
sejtik, semmint tisztán látják a figyelmet ér-
demlő sajátosságot. A gyermekben a tehetség 
benne rejlik és rendre nyilatkozik, a körülmé-
nyek kedvező vagy hátráltató volta szerint. Ép-
pen ezért beszélünk a tehetségesek neveléséről, 
mert a nevelés a fejlődés elősegítője s ebben a 
segítésben főképen a kedvező körülményekre 
kell a gondot fordítania. Anélkül elkallódhatnék 
sok értékes tehetség vagy félrecsúszhatnék, ma-
gára és a közre káros irányban fejlődhetnék, 
aminthogy csakugyan így is fejlődik nem egy. 
A kérdés tehát az: mit tehet a nevelés a tehet-
ség kifejlődése érdekében. 

3. Tisztán elméletileg a válasz könnyű: fel kell 
ismerni a tehetséget a lehető legkorábban és 
meg kell teremteni a kifejlődését biztosító körül-
ményeket. A körülményeken értünk mindent, 
amire a fejlődő embernek szüksége van előbb a 
családban, azután a családon kívül az iskolában 
is, még későbben az önállósuló munkában, akár 
egyetemi tanulmányokra, akár gyári munkára 
vagy egyébre gondolunk. Ezzel azonban azt is 
kimondtuk, hogy gyakorlatilag jóformán meg-
oldhatatlan a feladat, mert ha a neveléstől ezt kí-
vánnunk kell is, a nevelők e kívánalomnak nem 
tudnak eleget tenni olyan mértékben, hogy az-
zal a tehetségek kifejlődése biztosítva legyen. 
A nevelők közül csak egyik félnek, a szülőknek 
lehetnek hatalmokban a körülmények, de azok 
közül is a legtöbbnek csak csekély mértékben. 
Hiszen a gyermekhez alkalmazott nevelésre nem 
elég a jóakarat, még a hozzáértés sem, ha pél-
dául az anyagi feltételek hiányzanak. Az isko-
lai nevelők helyzete még nehezebb, mert a szülők 
legalább több oldalról figyelhetik meg a gyer-
meket, kevesebb megkötöttséggel foglalkozhat-
nak vele, az iskola azonban csak kevés órán látja 
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s hivatalosan előírt és minden tanulóra nézve 
azonos módon kénytelen a gyermekekkel fog-
lalkozni. Ezt a helyzetet jól ismerve is fenn kell 
tartani azt a követelményt, hogy család és is-
kola igyekezzék minél korábban felismerni a 
gyermek sajátos képességeit és megadni azok-
nak a szükséges táplálékot. 

A tehetséget a gyermek magával hozza a vi-
lágra; azt csak kifejleszteni vagy elsorvasztani 
lehet, de megteremteni, tervszerűen beoltani 
senki nem tudhatja senkibe. Feismerni tehát 
azt kell: mi lakik a gyermekben. Felismernünk 
csak azt lehet, ami jelentkezik. S hogy abban, 
ami jelentkezik, a tehetségnek, vagyis a szellemi 
képességnek mekkora fokát lássuk, ahhoz az is 
kell, hogy a tehetség felismeréséhez értsünk, le-
gyen mértékünk a gyermek szellemi életnyilvá-
nulásainak mérlegelésére. Ez a mérték csak ösz-
szehasonlításból fejlődik ki. A szülők ritkán tud-
nak sok gyermeket hasonlítani össze, de a saját 
gyermekeik között megtehetik a különbséget. 
Azaz megtehetnék, ha megtanítnák őket a meg-
ismerés módjára és ha a saját gyermekeik iránt 
nem volnának! érthetően elfogultak. Sokszor 
mosolygunk, amikor anyák és apák valami cso-
dát látnak az élénkszemű, gyorsan fejlődő, már 
ezt is, azt is „tudó", „okos" csecsemőben. Ha 
a szülőket kérdezzük, akkor csupa tehetséges 
gyermek születik. Hiszen a gyermek értelmének 
bontakozása valóban csodálatos is s a szülők 
szívökkel figyelik gyermekök szellemi életének 
nyilvánulásait, az ítéletöket pedig óhajtásaik 
vezetik. Éppen ezért a tehetség mértékét nem 
tudják pontosan megítélni, sokszor túloznak. 
Néha az ellenkező irányban: semmire sem be-
csülik a gyermeköket. 

A tehetség felismerésére alkalmasabb lehetne 
az óvónő és az elemi iskolai tanító, mert ezek 
erre készültek, tapasztalatuk is van. De ezeket 
is gátolja több körülmény. A gyermekek száma 
nagy s mind az óvodában, mind az iskolában 
nagyon is meghatározott a rend, a gyermek 
egyénisége nem nyilatkozhatik teljesen szaba-
don. Ma e tekintetben már javul a helyzet, de a 
javulás még nem általános. Ennél súlyosabb 
akadálya a tehetségek felismerésének abban 
van, hogy még az elemi iskolás életkorban sem 
lehet komolyan megállapítani a tehetségnek sem 
az irányát, sem a mértékét. Arra van mérték, 
hogy azonos életkorú, például hatéves gyerme-
kek szellemi minőségét egy-egy pillanatban meg-
különböztessük, ámbár ez sem csalhatatlan; arra 
azonban egyáltalában nincs tárgyi alap, hogy a 
fejlődés útját és kivált a határát előre megálla-
píthassuk. A fejlődés egyénenként igen külön-
böző gyorsaságú lehet és a tempója egy egyén-
ben sem állandó, fokozódhatik és csökkenhet. 
Az nem baj, ha a tehetségesnek elismert gyer-
mek aztán lassabban halad, de az már sok ta-
nulóra nézve vált végzetessé, hogy kezdetben, 
mert lassan indultak, reájok nyomták a tehet-
ségtelenség bélyegét vagy éppen velők is elhitet-
ték, hogy nincs tehetségök; ezzel meggátolták, 
hogy bízzanak magokban. A későbbi tanító már 
csak abból ítélhet, amilyenné lett a gyermek 
az addigi hatások alatt. Igazi nevelő lelkületű 

ember nem is merheti korán kimondani a las-
san fejlődő gyermekről a kedvezőtlen véle-
ményt, hiszen tudja, hogy a tehetség kibontako-
zása nem egyedül az öröklött minőségen fordul 
meg, hanem a születés percétől kezdve ható kö-
rülményeken is, a körülmények kedvező alaku-
lása tehát még változást hozhat. 

Az elmondottakból annyi mindenesetre nyil-
vánvaló, hogy a gyermek tehetséges vagy nem 
tehetséges voltát — a rendkívüli eseteket nem 
számítva — nem lehet valami korán megállapí-
tani. Legalább is nem annyira, hogy a tehetsé-
gesek nevelését külön végezhessük. Erre külön-
ben a családban van némi mód, itt még egysze-
rűbben lehet különböző foglalkozást adni a kü-
lönbözőnek látszó gyermekeknek, hiszen az élet-
koruk úgyis különböző. Az elemi iskolában azon-
ban mód sincs a tehetségesnek vélt tanulók el-
különítésére, nem is lenne helyes. Itt még csak 
egy-egy villanás jelzi a gyermek tehetségének 
sajátos irányát és sokáig nem bizonyos, hogy 
az a felvillanás nem volt-e esetlegesség vagy 
nem értettük-e rosszul. A családban és az elemi 
iskolában a legtehetségesebb gyermek érdeke 
is csak egyet kíván: legyen módja egyéniségé-
nek szabad fejlődésére; akkor a tehetsége is bon-
takozásnak indulhat. Okos szülők szegényes vi-
szonyok között is, lelkes tanítók a tömegneve-
lésben is megtalálják a módot arra, hogy az élén-
kebb eszűt kellően foglalkoztassák, a lassan fej-
lődőt türelemmel vezessék. Tegyük azonban fel, 
hogy már az elemi iskola meg tudná jól külön-
böztetni a tehetségeseket és el is tudná őket kü-
löníteni; ennek ezekre a gyermekekre nézve sem 
lenne jó hatása, a többi pedig nagyon káro-
sodnék. 

4. A fejlettebb, tehetségesebb gyermekek gyor-
sabban haladhatnak ugyan, ha azonos fejlett-
ségű társakkal vannak együtt, de ez még nem 
biztosítéka annak, hogy a magok sajátos irá-
nyának egészen megfelelő nevelést kapják. Ha 
lehetne is sok külön iskolát szervezni a tehetsé-
gesek számára, ott feltétlenül különböző irányú 
tehetségek kerülnének össze, ezek között élesebbé 
válnék a verseny és így a szelídebb egyéniség 
talán még kevésbbé jutna a maga jogaihoz, mint 
ha ilyen mesterkedés nélkül nagyon különböző 
képességűek között nevekedik. És elveszne a 
külön nevelt tehetséges gyermek számára az 
elemi iskolai éveknek egy egészen sajátos jelen-
tősége: nem ismerkednék meg kortársainak ak-
kora sokféleségével, amilyet a felsőbb iskolák-
ban már nem találhat. S ez fontos mozzanat, 
mert a nevelésnek nemcsak az a feladata, hogy 
az egyén testi és szellemi kifejlését biztosítsa, 
hanem az is, hogy az egy közösségbe tartozó, 
különböző emberek között az összetartozás érzé-
sét kifejlessze. Ettől a tehetséges gyermek így 
elesnék, nem lenne módja a gyengébbeken segí-
teni, pedig az erősebbek közösségi érzésének ez 
a fő forrása. A kevésbbé tehetségesek pedig 
örökre meg lennének fosztva az elevenebbek ser-
kentő hatásától. A kortársak példája a legna-
gyobb jelentőségű körülmények közé tartozik a 
gyermek életében, a magánál különbek segítő 
támogatása sok tanulóból fejleszt ki anélkül 
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rejtve maradó tulajdonságokat. A tehetségesek 
időelőtti különválasztása tehát azért is helyte-
len, mert ezzel valósággal megfosztjuk a fejlő-
désre képes, bár lassabban fejlődő gyermeke-
ket nevelésök egyik legsikeresebb eszközétől. 
Fokozná ez a társadalmi különbségeket is. Nem 
a vezető réteg kitermelése lenne belőle, hanem a 
fölényesek rendjének intézményes megalapozása, 
kivált ha a gyermekkorban így megkezdett ki-
választás az iskolázás további éveiben is folyta-
tódnék. 

A tehetségesek kifejlődésének biztosítása az 
elemi iskola után sem kívánja meg tehetségesek 
és nem tehetségesek elkülönítését. Azt azonban 
megkívánja, hogy a nevelésnek olyan különböző 
alkalmai legyenek, amelyek a csakugyan na-
gyon különböző tehetségeknek a nekik való utat 
megnyitják, vagyis az iskolafajok sokféleségé-
vel az életre való felkészülésnek sokféle módját 
engedik meg. A tudományos pályára készülők 
középiskolája lehet egységes, de semmi esetre 
sem tehet eleget annak, akiben már a serdülés 
után határozottan él valami gyakorlati tevé-
kenység vágya és különös képessége. A szak-
iskolák bármelyikében otthon érezheti magát, 
akinek még általában csak gyakorlati érzéke 
vagy ügyes keze mutatja az élet nekivaló útját, 
de az már nagy kár, ha valaki határozottan ki-
alakult tehetséggel másféle szakiskolában kény-
telen tehetetlenül vergődni. Külföldön már nem-
csak egyféle módon próbálgatják, hogyan le-
hetne a különböző érdeklődésű és különböző fej-
lettségű növendékek szükségleteit egyaránt ki-
elégíteni egy intézményen belül. Ez azonban 
csak kis létszámú osztályokban és anyagi bő-
ségben sikerülhet, a köznevelés mai rendjében 
általános megoldássá nem lehet. Az iskolák sok-
féleségén kívül azonban még egy-két eszköz így 
is kínálkozik. Ilyen például, ha könnyű az át-
menet az iskolafajok között; az már lehetőbbé 
teszi a tehetségnek megfelelő út megtalálását és 
követését. Ha pedig egy-egy tanfolyam idejét 
nem kötik meg mereven, hanem módot nyitnak 
arra, hogy aki tudja, gyorsabban végezze el a 
kötelező tanulmányokat, azzal a tehetségesek 
időt nyernek és szabadabban, a kötöttség bénító 
hatása nélkül fejlődhetnek. 

Azt merem mondani, hogy a tehetséges ifjak 
nevelésének ez a legfőbb követelménye: ne gyö-
törjük a már fejlettebb, határozottabb irányú 
tanulót a nagy tömegnek lassúbb tempójával, az 
iránytalanok aprólékos oktatásával. Hadd ha-
ladjon ki-ki,' amilyen gyorsan tud. Ezzel nem 
veszít az alapossága, hiszen a tehetséges ember 
könnyebben és mélyebben fogja fel a dolgokat. 
Minden nyiltszemű középiskolai tanár számos 
példát ismer arra, hogy a tehetségesebb tanulók-
nak milyen unalom a tömeg lassúsága, az élén-
ken érdeklődőnek milyen hátrány az ismétlések-
kel való idővesztés. Ezen nem lenne nehéz egyé-
nenként segíteni, igen sok tanár ma is segít. 

Ha azonban a tehetség fejlődésének kár, hogy 
nem kap az iskolában elég munkát, kára az is, 
ha túlságosan megterhelik mindenfélével. Az is-
kolai tárgyak sokfélesége, az elvégzendő anyag 

sokasága, a módszer gyakori nehézkessége nem-
csak a gyenge tanulónak baj, mert nehézzé teszi 
a feladatát, hanem veszedelem forrása lehet a 
tehetségesnek is. Ez vagy elvégez lelkiismerete-
sen mindent és akkor a maga sajátos tehetsége 
nem kap elég teret a foglalkozásra vagy el-
hanyagolja, ami nem érdekli s így felületessé 
válik, esetleg reá nézve is fontos területeken. 
Ezen is lehet segíteni, de egyes tanárok itt már 
kevésbbé segíthetnek; ez az iskola belső szerve-
zetének a kérdése. 

A tehetség teljes kibontakozása a középfokú 
iskolázásnál későbbre, a főiskolai tanulmányok 
és az önálló gyakorlati tevékenység idejére esik. 
Amíg csak utasításra dolgozik az ember, akár 
műhelyben, akár laboratóriumban, akár az ope-
ráló teremben vagy közigazgatásban, addig a 
mivolta igazán nem mutatkozhatik meg. Ebből 
aztán az a nagy követelmény ered, hogy minél 
előbb és minél több önállóságot kell biztosítani 
az arra való embereknek. A fiatalok között sok 
van ugyan, aki örül, ha csak kiszabott munkát 
és előírt módon kell végeznie; ez kényelmes és 
nem jár gonddal. De olyan is sok van, aki égő 
türelmetlenséggel várja, hogy a maga eszével, a 
maga módja szerint, a maga felelősségére dol-
gozhassák. Minden felsőségnek nagy feladata, 
hogy a fiatalok között e szempontból a különb-
séget felismerje s a személyes erő gyakorlására 
utat nyisson. Sok elfásulásnak az az oka, hogy 
nem nyílik mód a tehetség felhasználására ad-
dig, amíg az új munkatér vonzza a fiatal embert 
és duzzadó ereje várja a kipróbálást. A tehetsé-
gesek nevelésének a kérdése nem is oldódik meg 
mindaddig, amíg a nevelői gondolkodás a hiva-
talfőnökök, vezérigazgatók, munkavezetők sze-
mélyi intézkedéseit is át nem hatja. 

5. Az eddigiekből talán kicsendült már az a 
véleményem, hogy a tehetségeket sem magokra 
hagyni, hogy vezetés nélkül fejlődjenek, sem 
lekötni, hogy járszalagon mozogjanak, nem tar-
tom jónak. Pár szót azonban még mondanom 
kell arról, hogy miért különösen fontos a tehet-
ségesek gondos nevelése. A tehetség — akár egy-
irányú, akár általános — mindig csak egyik je-
lensége az egyén minőségének. Mellette, vele 
kapcsolatban vagy ellentétben egész sereg más 
tulajdonság is van. Jól meggondolt nevelés nél-
kül a tehetség esetleg egészen egyoldalúan fej-
lődnék, vagy az egyén gyámoltalansága miatt 
napfényre sem jutna, vagy túlságos önérzete 
miatt táplálás nélkül elkallódnék, a lelketlen 
ember tehetsége másoknak veszedelmet okoz-
hatna. Ezek és hasonló bajok megelőzése a neve-
lésre vár. A nevelőnek kell tudnia azt is, hogy 
a tehetség értékét a felhasználás módja mutatja 
meg, így tűnik ki, hogy milyen erkölcsi tulaj-
donságokkal kapcsolatos. A tehetség: értelmi 
minőség, de az értelem nem teljes értékű er-
kölcsi elemek nélkül. Hiába van a tehetség, ha 
nem jár vele például a pontosságra törekvés, a 
szorgalom, a másokkal való törődés, a felelős-
ség érzése. Ezek nélkül ideig-óráig világít, de 
hasznot alig tesz. Már pedig ma a köz szempont-
jából tartják fontosnak a tehetségesek kiműve-
lését. Ebből a szempontból nézve látnunk kell, 
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hogy a tehetséggel gyakran jár együtt a felü-
letesség, ebből a párosulásból ered a könnyelmű-
ség, ezt sűrűn kíséri az elbizakodás; a tehetség-
gel nem ritkán társul az egyéni érvényesülés 
kíméletlen vágya. Mindez nem nyereség, hanem 
veszedelem; a közre nézve mindig az, de sok-
szor az az ilyen lelkületű tehetséges emberre 
nézve is. Igaz, hogy az erkölcsi minőség alap-
jai is velünk születnek, de jól tudjuk, hogy a 
következetes, megértő, magas szempontjaiból 
nem engedő nevelésnek milyen hatása van ép-
pen erkölcsi tekintetben és éppen a fogéko-
nyabb lelkekre. A nevelés feladata: megértet-
nie a tehetséges emberrel, hogy neki nem sza-
bad tehetségével elvonulnia, mert a tehetség: 

a nemzet vagyona, de nem szabad a tehetségét 
önzőn használnia, mert az önzés a társadalom 
pusztulását idézi elő. 

Amint ehhez a gondolathoz érkezünk, azt hi-
szem, nem kétséges, hogy a tehetségesek neve-
lésének két feladata van: egyik a tehetséges 
emberek minden oldalú kifejlődésének biztosí-
tása, másik a nemzet biztosítása a tehetségek-
nek a köz érdekében való felhasználásáról. Ez-
zel egyrészt azt fejezzük ki, hogy a tehetsége-
sek nevelése csakugyan nem külön feladat, 
mert ez a nevelés örök feladata s a vezetők 
nevelése sem külön feladat, mert ez a tehet-
ségek érvényesülésének biztosításával magától 
megoldódik. 

A T A N Í T Á S I Ü T Í L I J Ü 
É i A N N A K A L K O T Ó T É N Y E Z Ő I . 

írta : BARABÁS A N D R Á S . 

„Stílust" eredetileg a stilisztika, az írásbeli 
kifejezés művészetének tana, tanított. Régóta 
beszélnek művészeti stílusról is. Az életstílus, 
a. politikai stílus is újabban gyakran használt 
kifejezések. Éppígy jogosan beszélünk tanítási 
stílusról, oktatói stílusról is. A szó talán igen, 
de a fogalom nem az új pedagógia találmánya. 
Oktatási stílus mindig volt, ha nem is nevez-
ték így és ha nem is beszéltek annyit róla, 
mint manapság. Herbart, Ziller, Rein, Dörpfeld 
idejében a formális fokozatokról, mint a taní-
tás felépítésének egyedüli tényezőiről beszél-
tek, míg az ezzel ellentétes irányzat azt han-
goztatta, hogy a formális fokozatok megölői a 
tanítói személyiségnek, amely egyedüli mérv-
adó tényező az oktatás stílusának kiformálásá-
ban. Ma már megegyeznek a vélemények abban, 
hogy egyrészt a legkiválóbb tanítói személyiség 
sem függetlenítheti magát a lelki élet alap-
törvényeinek kötelező ereje alól és figyelembe 
kell vennie a formális fokozatokat, mert nem 
építhet tisztán az invencióra, de másrészt nem 
lehet minden órán módszeres tanítást végezni; 
é s a formális fokozatok nem is közvetlen stílus-
képző elemek, hanem csupán az igénybevett 
tanítási technikának a kifejezői. Az oktató stí-
lusa nagyon hasonlít a művész stílusához. 
A művész a lehető legnagyobb szabadsággal él, 
mégis a legnagyobb művész sem nélkülözheti 
a technikát. De nem lehet azt mondani, hogy 
tisztán kiváló technikájával alkotja műveit. 
A művész stílusa tehát több, mint a technikája 
s az oktató stílusa is több, mint a módszeres 
tanítás. 

A totalitás gondolatának mindenüvé való be-
vitelével, úgy látszik, megegyezés jött létre 
abban a tekintetben is, mik az igazi oktatói 
stílus alkotó tényezői. Ezek: alanyi oldalról a 
tanítói személyiség, tárgyi oldalról pedig a ta-
nítás anyaga, az adottságok, a tanuló és a taní-
tás célja. 

A tanítási stílus első oktató tényezője min-
denesetre maga a tanító, akinek szónoknak kell 

lennie. Az oktatói stílus tökéletességéhez azért 
hozzájárul a tanító hangja, annak színezése, a 
kiejtés, a nyelvezet. Boldog az a tanító, aki 
tiszta, érces hangot, tiszta kiejtést nyert a ter-
mészettől. Hogy mennyi minden függ ettől, 
nem kell bővebben fejtegetni. Ne felejtsük el 
azonban, hogy hangunkat el is ronthatjuk, meg 
is javíthatjuk. 

A tanító nemcsak hangjával, nem is csak 
módszerrel, szemléltetéssel tanít, nemcsak az 
értelmet műveli, hanem az érzelmeket, az aka-
ratot is, minden tanítás nevelés is, ezért a taní-
tói személyiség fontos alkotóeleme a tanító 
modora, viselkedése az iskolában és az iskolán 
kívül, egész életmódja, egyszóval: példája. 
A tanító állandó példa. Mivel pedig köztudo-
más szerint a példa csak úgy igazi példa, ha 
nem akar példa lenni, vagyis csak az önkén-
telen példa hat másokra, a tanító egész életé-
nek mintaszerűnek kell lennie. Tehát legyen 
lehető tökéletes ember, igazi erkölcsi személyi-
ség, aki viszont a maga példáját az isteni Mes-
terben találja meg. Az ilyen vallásos, erkölcsös 
tanítói személyiség képes csak kialakítani a 
totális, az igazi oktatói stílust; az ilyen igazi 
jellem, akiről Kornis Gyula azt mondja, hogy 
ez az erkölcsi élet stílusa. 

A tanítónak képzőművésznek is kell lennie. 
Első és legfontosabb erőpróbája az anyag lesz 
és művészetét abban kell érvényesíteni tudnia, 
hogy az anyag sokféleségét szerves egésszé 
tegye, azt a sok és sokféle anyagot mint taní-
tási egységeket úgy dolgozza fel, hogy az is-
meretek kapcsolata mindig meglegyen. Ha ne-
héz egy művészi tanítási egységet kiformálni, 
sokkal nehezebb ezt a sok egységet szerves 
összefüggésbe hozni úgy, hogy a célt, az egész 
ember művelését, minden egyes órán tisztán 
látva szolgálja. Ez csak úgy lehetséges, ha az 
anyag a tanítói személyiség szűrőjén át jut el 
a tanulóhoz, ha a tanító az anyagba életet ad, 
azt úgyszólván elevenné, szellemivé teszi. Ha 
ez nem volna szükséges, akkor igazán elég 
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volna egy léleknélküli, de jól működő technikus 
is az iskolába, aki akár maga, akár más által 
módszeresen megszerkesztett leckét előadná. 
Sőt elég volna egy gramofónkezelő is, aki a 
tervszerűleg előírt gramofónlemezeket óráról -
órára leadatná s így a tanulók a tanítási anya-
got behízelgő baritonhangon módszeres feldol-
gozásban megkapnák. Akik attól tartanak, hogy 
a technika haladásával a rádió fogja majd 
helyettesíteni a tanítót, azok nem gondolnak 
arra, hogy a technika haladásával nem ke-
vésbbé lépést tart a pedagógia haladása is. 
A pedagógia sosem fog gépet akarni nevelni 
a gyermekből és így sosem lesz a gyermek gép 
által nevelhető. A tárgyi cél mindinkább alá-
rendelődik az alaki, a nevelő célnak a nevelői 
gondolat tökéletesedésével. Egész emberré ne-
velés csak az egész emberen való nevelés által 
lehetséges. Ismeretterjesztésre jó a gramofon 
is, jó a rádió is, de a gyermek művelésére nem 
lesz jó, illetve nem lesz elég sohasem. 

A népiskola tárgykörei megfelelnek az egyes 
tudományszakoknak, de nem az a feladatuk, 
mint azoknak a tudományoknak, amelyekből 
erednek. A tanítás célja minden iskolában a 
kultúrjavaknak átplántálása a jövő nemzedék 
talajába. A tudományos oktatás megelégedhetik 
a tudományos igazság átplántálásával, de a nép-
iskola, hol a nevelői cél a fontosabb, súlyosan 
esik latba nemcsak az, hogy mit tanítunk, ha-
nem az is, hogyan tanítjuk; miképen állítjuk 
azt a nevelői cél szolgálatába. Az anyagkiválasz-
tással a tantervelmélet foglalkozik, s a nevelői 
cél szempontjából ez fontosabb és kevésbbé fon-
tos tantárgyakat ismer. Annyira azonban nem 
megy, hogy tisztán a nevelői cél szempontjából 
állapítja meg a tananyagot, hanem figyelembe 
vesz egyéb, tárgyi szempontokat is. Főleg az 
életre van tekintettel. Minden ismeretanyag az 
életből származik és kell, hogy az iskolán ismét 
életté legyen. Az összhangzatos ember nevelése 
nézőpontjából tehát nemcsak direkte erkölcs-
nevelő anyagra van szükség, hanem gyakorlati, 
közvetlenül hasznosítható anyagra is. Hogy a 
gyermek helyes világképet kapjon, sok min-
denre kell tanítanunk. 

A tanítási anyag mindenképen nagy befolyás-
sal van az oktatói stílus kialakulására. A szak-
tanárok például olyan különböző természetűek, 
mint szaktárgyaik. A poétikus nyelviszakos, a 
természetrajongó természetrajztanár, a lelkes 
történelemtanár és a rideg mennyiségtantanár 
közismert típusok. Nagyon különböző emberek: 
beszédjük, módszerük, viselkedésük, a tanulók-
kal való bánásmódjuk nagyon elütő s épp ily 
elütő tanítási stílusuk. A népiskolai tanító 
mindenszakos, mindenért lelkesedő, kiegyensú-
lyozott, összhangzatos ember és nincs minden 
órán külön stílusa a tantárgyak szerint, ne is 
legyen, hanem csak egy, melyet az összanyag 
segít kiformálni. 

Vannak pedagógusok, kik állandóan élménye-
ket hajszolnak és vesszőparipájuk az alkalmi 
tanítás. Az adottságokból akarnak elővarázsolni 
mindent, ezeken alapul oktatási stílusuk, a többi 
alkotóelemet lekicsinylik. Ele egyoldalúság, túl-

zás. Az alkalmi tanítások nem lehetnek minden-
naposok, de igazi alkalomadtán nagyon helyén-
valók. A gyermek élményeit minden tanítási 
egységnél ki kell használni, ahol azok természet-
szerűleg adódnak. Mindent azonban nem lehet 
egyéni élményekre alapítani. A tanító és a 
tanuló élményei egyaránt megkönnyítik az is-
meretek szerzését, illetve átadását, életteljessé 
tételét, azonban nem lehet üres hangulati ele-
mek elmondatásával az időt elfecsérelni, , amire 
a gyermekek nagyon hajlamosak, ha rájuk bíz-
zuk a tanítási óra menetét, ahogy az említett 
ultramodernek teszik. A túlzott szubjektivizmus-
nak nincs helye a ma iskolájában. Az élményt, 
amikor csak lehet, léptessük a szemléltetés he-
lyére, így a passzív szemléletből aktív eljárás 
lehet, ha az élményeknek nem annyira a szub-
jrktív, mint objektív elemeit keressük és keres-
tf tjük 

A valláserkölcsi alapon nyugvó, a nemzet-
nevelést előtérbe helyező mai pedagógia vilá-
gosságánál a tanító nem a kisgyermeki egyéni-
niségek ügyvivője, akiknek hajlamait és érde-
keit egyénileg ápolnia kell, hanem magasabb 
egységnek, a nemzetnek képviselője. Az utjbb» 
évtizedekben a pszichológiának túlnagy ss-u-e-
pet engedtek a művelési munkában, individuál-
pszichológiát, pszichoanalízist akartak az isko-
lába bevinni azok, akikkel nem ért egyet a mi 
pedagógiánk. A tanítónak mindenesetre ismer-
nie kell tanulóit véralkatuk szerint, emlékezeti 
típusok, hajlamaik, képességeik szerint is, de ez 
nem oly fontos a tömegtanításnál, mint utóbb 
többen szerették hangoztatni. A gyermekeknél 
általában túlteng a szangvinikus temperamen-
tum s az osztályközösség művelő munkájában 
egyesek különleges lelki alkata nem juthat ki-
fejezésre az oktatói stílusban. Az emlékezeti 
(tanulási) típusokra tekintettel vagyunk s ig., ek-
sziink mindent a hallási, látási és mozgási típu-
soknak megfelelőleg érzékeltetni. A mai iskolá-
ban erősebben hangsúlyozzák a közösséget, mint 
az egyéniséget, ismét nagyobb szerepet nyer a 
tekintély, a közösség kívánta engedelmesség, 
odaadás, beleolvadás a szerves közösségekbe. 
„Az egyén nem önmagáért van, hanem az 
egyónfeletti nemzetért" — mondta Komis 
Gyula az új középiskolai törvény tárgyalásá-
nál a képviselőházban. A Tanterv célkitűzése 
szerint is a hazának nevelünk vallásos, erköl-
csös, értelmes polgárokat. 

Ez az általános célkitűzés csak közvetve járul 
hozzá az oktatási stílus kialakításához. Köz-
vetlenül az egyes tanítási egységek célja ala-
kítja a stílust. A fontos itt az, hogy ne tekint-
sük az egyes tanítási egységeket és azok kü-
lönleges céljait önálló dolgoknak, hanem a ta-
nítási egységek anyagát mint szerves részt il-
lesszük bele az ismeretkörbe és az egység kü-
lönleges célja is mindig összhangban legyen 
az általános céllal. Legyen minden tanítási 
egység „életegység". 

A stílust nagryon befolyásolja a tanalak. 
A közlő, a kérdve-kifejtő és a társalgási tan-
alak váltakozik a népiskolában. Használjuk 
elsősorban, amikor csak lehet, a társalgási tan-
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alakot, mely legjobban megfelel a mai iskola 
céljának. Emellett a gyermek aktíve vesz részt 
az oktatásban. Csak túlságosan öntevékenyek 
ne legyenek itt egyesek! Kezdettől fogva vi-
gyázzunk, hogy minden gyermek aktív részt 
vehessen a társalgásban, ne beszéljenek egy-
szerre mind, vagy mindig egyesek, vagyis 
ugyanazok. Ha rászoktatjuk a gyermekeket, 
hogy egyszerre csak egy beszélhet s ha a be-
szélgetés fonalát akkor sem engedjük ki a ke-
zünkből, amikor látszólag háttérbe vonulunk 
— ami többször igen célszerű lesz —, ha nem 
engedjük meg az üres fecsegést, viccelődést, 
elkalandozást a tárgytól, akkor nem kell a fe-
gyelmet és az eredményt félteni a társalgási 
tanalaktól. A társalgás a munkaiskolának leg-
jobban megfelelő tanalakja, mely az iskolát 

közelebb hozza az élethez, az oktatási stílust 
a természetesség irányában formálja. A tár-
salgás igazi közös munkát tesz lehetővé az is-
kolában. A kérdve-kifejtő tanalaknál a közös 
gondolkozás sokszor csak látszólagos, a gyer-
mekek legtöbbször a kérdésben kapják már a 
feleletet. De sem ezt, sem a közlő tanalakot 
nem lehet és nem is kívánatos kiküszöbölni; 
gyakran egy tanítási egységben mindhárom 
tanalak szerephez jut. Mindenesetre a legna-
gyobb ügyességet, a legbiztosabb stílust a tár-
salgás kívánja. Aki ügyesen tudja vezetni az 
osztály társalgását a kitűzött tárgyi és nevelői 
cél irányában, az mestere az oktatói stílusnak, 
annak a stílusa teljes. 

Ha az oktatás művészet, akkor ezen az ala-
pon lehet és legyen a tanító stílművész. 

A PRODUKTIVITÁS A ÜETELÉ8BE9Í. 
írta : D R O Z D Y GYULA. 

Ti áttam gyermeket, aki homokból várat épí-
tett. Titkos alagutakkal ellátott, sáncokkal kö-
rülvett várat, melynek ormán vesszőszálból s 
nemzetiszínre rajzolt papirosból készült zász-
lót lengetett a szél. Ágyú, védősereg nem volt 
a várban, sem a sáncon kívül ellenség, de az 
alkotó képzelet bizonyára mindezeket odava-
rázsolta. Valószínű, hogy a várvédő kapitány, 
a legénység, az ágyúszótól hangos várostrom 
és a győzelem sem maradt el a mindent oly 
könnyen megelevenítő képzeletből. S ez a 
gyermek, mikor alkotását körüljárta s néze-
gette, boldog volt. Szeméből büszkeség, meg-
elégedettség sugárzott s mintha azt mondta 
volna: — Ez az én művem! — Ezt én csinál-
tam! — Én alkottam! 

Nem tudok felemelőbb érzést elképzelni an-
nál, mint azt, amit ez a gyermek érzett akkor, 
mikor munkájára, alkotására visszatekintett. 
— Ezt én csináltam és jól csináltam! Ez a fel-
emelő érzés további alkotásokra indító vágyat 
ébreszt, ami hajt, termékenyít s hatására 
újabb és újabb várak épülnek. És ennek az al-
kotási vágynak és a nyomában keletkező ér-
zésnek csiráját nem a nevelés hintette el annak 
a gyermeknek a lelkébe. Olyan atavisztikus 
ösztön ez, amivel a Teremtő bölcsesége ajándé-
kozta meg legtökéletesebb teremtményét s ami 
nélkül céltalan és sivár lenne annak élete. 
S ebben rejlik a „küzdve küzdj és bízva bíz-
zál" magasztos gondolatnak is a lényege. 

És mi ezt az átöröklött ösztönt és az alkotás 
nyomába lépő, vágyat indító, akaratot erősítő 
és felemelő érzést nevelés közben mégsem ak-
názzuk ki teljesen. Pedig ezt az iskolának 
megerősítve, kiművelve és nemes tartalommal 
ellátva kellene átvinnie az életbe. Nevelés és 
tanítás közben még mindig sok az elméleties-
kedésre hajló szó és az élettől távolálló tarta-
lom. A szellemi élet követelményeit s a gya-
korlati élet kívánalmait még mindig szavak-
kal adjuk át a gyermeknek. Távol tartjuk őt 

az erőkifejtéstől, főleg a tartós erőkifejtéstől, 
vagy legalábbis ezt nem az önálló alkotás, ha-
nem a „lecketanulás" területére koncentráljuk 
s ezzel mérjük az erőkifejtést, a kötelességtel-
jesítést, a szorgalmat. Kétségtelen, hogy a jól 
megtanult lecke nyomában is fellép bizonyos 
önelégedettség, aminek van némi felemelő ha-
tása. De hol van ez a várépítés az önálló alko-
tás nyomában fellépő felemelő érzéstől! Míg a 
könyv, a lecke mások gondolatainak befoga-
dása s annak szavakkal történő reprodukálása, 
addig az önálló alkotás a lélekben szunnyadó 
alkotóerőknek munkába fogása. Nevelés, taní-
tás közben ezeknek az erőknek zsilipjét kell 
megnyitnunk s a kiáradó erőket megfelelő irá-
nyítással a szellemi és gyakorlati életet szol* 
gáló alkotómunkára kell késztetnünk. Dolgoz-
tatni és dolgozni! Nem baj, ha közben a gyer-
mek újra felfedezi az erkölcsi törvényeket, a 
közismert igazságokat, a tényeket, az irányító 
gondolatokat, elveket, szabályokat, a haj-
csövességet, iránytűt s az erőt kímélő gépeket. 
Ez a felfedezés az övé, amelyhez a maga, a 
saját munkája révén jutott. Ez olyan átélt 
élmény lesz számára, amelyhez önerejéből ju-
tott, így tehát az övé. Talán az az ismeret, 
amelyet önmunkásság révén szerzett, nem is 
jelent számára valami nagy értéket, de igenis 
jelent az az erőkifejtés, amellyel azt meg-
szerezte. És különösen sokat jelent az a jóleső 
érzés, ami az erőkifejtésnek, az azzal elért si-
kernek, a jól végzett munkának nyomában 
megjelenik. 

Ha a lélek mélyén szunnyadó, munkára, alko-
tásra vágyó erőket visszatartjuk, nem foglal-
koztatjuk, azok ellankadnak, elsorvadnak. En-
nek az eredménye lesz aztán a tétlenség, a 
könnyenvevés, a szórakozottság, közömbösség, 
a manapság sokszor félremagyarázott ideges-
ség s mindez alapjában véve lustaság, restség, 
renyheség. 
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Szerencse, hogy az élet első éveiben ínég ke-
vés gátlás lép fel az alkotási vágy, a lélekben 
rejlő tetterők munkáltatására. Ekkor ezek az 
erők a homokvár, a fa-, sárházikó építésében, 
nyíl, puska, baba, babaszoba készítésében és az 
ezer rneg ezer komplikáltabbnál komplikáltabb 
játékban jutnak kifejezésre ós azokban bonta-
koznak ki. Nincs is szánalomraméltóbb az 
unatkozó gyermeknél. Nála éppen azok az erők 
lankadnak, fásulnak, amelyek az életet nem-
csak hasznossá, hanem széppé és kellemessé is 
teszik. Pedig nem is kell valami mélyebb peda-
gógiai tudás ahhoz, hogy az unalom helyébe 
a munkára indító cselekvési vágy lépjen. Sok-
szor elég egy elhasznált doboz, gyufaszál, kóc-
madzag, cérnaorsó, papírhulladék, olló és egy 
kis képzeletindítás, hogy a lélekben rejlő tett-
erők munkába álljanak. S ha munkába állnak, 
ezek a jelentéktelenségek egytől-egyig életre-
kelnek s megszületik belőlük az ekliós szekér 
papírból nyírt lovakkal és kocsissal. Aztán a 
képzelet lép munkába s vágtat a szekérke az 
asztalon, a padlón, úttalan utakon keresztül-
kasul, messze elhagyva a lelket sorvasztó unal-
mat. 

Az előbb azt mondottuk, hogy az élet első 
éveiben az alkotási ösztönnek kevés akadálya 
van. S ez természetes is, mert hiszen akkor 
— közönségesen mondva — „még semmi komo-
lyabb dolga" nincs a gyermeknek. Ne feledjük 
azonban, hogy az a játék nagyon komoly do-
log. Az ő számára éppen olyan komoly munka 
az, mint a felnőtteknek bármelyik munkája, 
foglalkozása. Köztük éppen csak az a különb-
ség, hogy a munkára indító körülmény más a 
felnőttnél s más a gyermeknél. Míg a gyerme-
ket belső erők, a felnőttet rendszerint külső 
körülmények késztetik munkára. S mert két-
ségtelen, hogy értékesebb az a munka, amit 
belső erők, lelki szükségletek indítására vég-
zünk, a nevelésnek oda kell hatnia, hogy ezek 
a belső indítóerők, a lelki szükségletek felnőtt-
korban is hozzájáruljanak a munkára való in-
dításhoz s ugyanaz a jóleső érzés lépjen a 
munka nyomába, ami a játékot, a gyermek 
munkáját kíséri. Ezt pedig a nevelésnek kell 
átmentenie a gyermekkorból az ifjú- és a 
felnőttkorba. A ma népiskolájának úgyneve-
zett „játékos módszerét" egyrészt ez a gondo-
lat szülte, másrészt pedig az az ezzel össze-
függő pedagógiai követelmény, hogy nevelve 
tanítás közben mindig a gyermek fejlettségi 
fokához kell alkalmazkodnunk. 

Kétségtelen, hogy a gyermek alkotási vágyá-
nak s a lélekben rejlő tetterők szabadra való 
engedésének rovására a modern nevelési irány-
zatokban sok szertelenség történik. Sokan azt 
mondják s azt hiszik, hogy a helyes út az, ha 
a gyermek alkotási vágyát s alkotóerőit tel-
jesen szabadon engedik. Éppen a közelmúltban 
tartott tanítói továbbképző tanfolyam hallga-
tói vetették fel azt a kérdést, vájjon helyes-e 
az az irányzat, amely azt mondja, hogy a gyer-
meket munkájában teljesen szabadjára kell 
engednünk, mert a szabad akarat termékenyítő 
erejét pedagógiailag csak így értékesíthetjük. 

Erre a feleletünk, természetesen, a nem volt. 
Az akaratot, melynek előzménye a lélekben 
megjelenő munkára, tettre késztető vágy, tel-
jesen szabadjára engedni veszélyes dolog 
volna. Mert ki tudja, hová vezetné a szabad 
akarat azokat a cselekvési vágyakat és tett-
erőket, amelyek a lélekből kikívánkoznak. Le-
het s valószínű is, hogy a szabadjára engedett 
akarat olyan utakra tévedne, ami az eszmé-
nyek felé való törekvéstől, a nevelés céljától 
nagyon távol vezetne. Pedig az ideális peda-
gógiai követelmény az, hogy az akaratot az 
eszmények felé való törekvésekre kell beállí-
tanunk, nevelnünk. Ez alól még a játékos ösz-
tönből fakadó s az alkotó tevékenységet hajtó 
akarat sem kivétel. Hiszen éppen abban áll 
a nevelés lényege, hogy minden lelki megmoz-
dulást helyes irányba, az eszmények felé való 
törekvés szolgálatába rendeljünk. Ez pedig az 
akarat féktelen szabadsága mellett lehetetlen 
volna, mert — jól jegyezzük meg — a szabad 
akarat szertelen érvényesülése mellett az ala-
csonyabb ösztönök is dominálhatnának az el-
határozásokban, a tettekben, a cselekedetekben. 

Mi hát akkor a feladatunk, hogy az alko-
tási vágy is, meg az akarat szabadsága is meg-
felelő helyhez jusson a nevelve tanításban?... 
Erre csak egy lehet a feleletünk. Még pedig 
az, hogy nevelve tanítás közben a cselekvési 
vágyat is, meg a lélekben rejlő alkotásra kész 
erőket is úgy kell irányítanunk, hogy azok az 
eszmények felé törekedjenek. Ennek az eszmé-
nyek felé való törekvésnek hajtóereje, irányí-
tója az akarat legyen, melynek szabadságot 
csak a jóra, a szépre, a nemesre való törek-
vésben adhatunk. Ebből következik, hogy a 
gyermek lelkébe okvetlenül bele kell plántál-
nunk az eszményeket azért, hogy legyen, ami 
felé az akarat vezetheti a cselekvéseket. Itt 
nem arra gondolunk, hogy már a legzsengébb 
korban a maguk tökéletességében kialakult 
eszményképek lebegjenek a gyermek szemei 
előtt, amelyek felé törekednie kell. Nem, mert 
ez lehetetlen kívánság volna. Itt kezdetben 
csak az erkölcsileg jónak, a szépnek, a nemes-
nek sejtéséről, megérzéséről lehet szó. Csak 
később, a fejlettebb korban beszélhetünk kiala-
kult eszményképekről, de még akkor sem va-
lami elvont igazságokkal körülhatároltakról, 
hanem az eszményképeknek olyan konkrétu-
mairól, amelyekben a jó, a szép, a nemes meg-
van. i iyen eszménykép lehet például Krisztus, 
a szülő, történelmünknek valamely nagy alakja, 
a községnek valamely jótevője stb. Ezek kö-
zül csupán Krisztus az, melyben minden jóság 
egyesítve van. A többi eszménykép rendszerint 
olyan, amelyből csak egy-egy vonást emelhe-
tünk ki s állíthatunk a gyermek elé. S mikor 
a gyermek ezek felé az eszményképek felé ha-
lad, akkor is erőt fejt ki. Sokszor legyőz olyan 
nehézségeket, amelyek akaraterejét ugyancsak 
próbára teszik. S ezek az akadályok hasonlók 
azokhoz az akadályokhoz, amelyekkel a ho-
mokvár építése közben találkozott. Például 
már majdnem készen volt a vár alagútja, mi-
kor a laza homok összeroppant, de ő nem nyu-
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godott. Üjból kezdte az alagútfúrást s addig-
addig erőlködött, míg végre is elérte azt, amit 
akart. Itt lelkierők léptek mupkába s erősítői, 
indítói lettek az akaratnak. Ha a gyermek 
megérzi, hogy édesapja mindig igazat mond, 
neki az édesapja ebben eszményképe lesz, akit 
ebben el akar érni. Igen, de az eszménykép 
felé való törekvésben sokszor akadályba ütkö-
zik. Talán valamely vágy, félelem vagy más 
körülmény tolakodik az igazmondásra való 
törekvés elé. A gyermeknek ebben az esetben 
éppen úgy kell küzdenie, akárcsak a homok-
vár alagútjáért küzdött. Azoknak a belső erők-
nek, amelyeknek az igazság felé kell vezet-
niük a gyermeket, erősebbeknek kell lenniök, 
mint az igazmondás útjáról eltéríteni törekvő 
erőknek. A győzelemhez csak tiszta, vonzó 
eszményképek és edzett erők segítik. A küz-
delem pedig edzi az erőket. Az elért eredmény 
nyomában itt is jóleső, megelégedett érzés lép, 
ami legbiztosabb eszköze az eszményképek el-
éréséhez szükséges erők erősítésének, edzésé-
nek. Lám, a szellemi élet terén a nevelés szem-
pontjából is mennyire szükségesek az erő-
kifejtések! 

És itt elértünk az akarat nevelésének gon-
dolatához. Amint láttuk, az akarat nevelése, 
erősítése nélkül alkotni, helyesen cselekedni, a 
jóra törekedni tudó embereket nem nevelhe-
tünk. Payot ezt mondja: „Valamennyien ide-
genebbek vagyunk önmagunknak, mintsem 
gondolnók. Méltán elszomorodhatunk, midőn 
látjuk, hogy ezer ember között nem akad egy 
is, aki önálló egyéniség volna. Csaknem vala-
mennyit úgy életmódjukban, mint apróbb 
cselekedeteik összességében, mint bábukat, 
olyan erők összessége mozgatja, melyek sok-
kal hatalmasabbak, mint az ő erejük. Életük 
nem önállóbb annál a darab fáénál, amelyet 
a rohanó folyamárba hajítok, amely tovaragad-
tatik, anélkül, hogy tudná, miért és hogyan."* 
Ez az embertípus pedig nem az, mint amilyent 
az újabb nevelési irányzat és a mai rohanó 
élet megkíván. Ez az embertípus élhet, de 
élete nem más, mint robot, minden munkakedv 
és öröm nélkül. Az ilyen embertípusban a 
hajtóerők ellankadtak, elsorvadtak, az akarat 
elgyengült s a munkakedv, az alkotási vágy 
teljesen kihal. Aktivitás, produktivitás a gon-
dolatban, a tettben, a cselekedetben! Ez az, 
amit a mai élet az embertől megkövetel. Még 
pedig nemcsak fizikai, hanem szellemi téren 
is. Erre pedig már a gyermekkor legelején 
munkába kell állítani az erőket s mindig to-
vább és tovább, megállás nélkül munkálkod-
tatni, fejleszteni. A cselekvésre, tettre, alko-
tásra való hajlam csirája ott van minden em-
ber lelkében. A nevelőnek ezt a csirát kell 
táplálnia, növelnie, hogy terebélyes, az élet 
minden követelménye felé elágazó, erős fává 
növekedjék. Olyanná, ami ellent tud állni min-
den viharnak. Ezt az élet szele jobbra-balra 
ingathatja s ingatni is fogja, de helyéből el 

* Payot: Az akarat nevelése. (Budapest, Franklin-Tár-
sulat.) 

nem mozdíthatja. Keményen, szilárdan áll és 
dacol minden viharral s tör fel a magasba, az 
igazi eszmények felé. 

Előzőleg azt mondottuk, hogy a gyermek lel-
kében meglevő cselekvési, alkotási vágyat he-
lyes irányba kell terelnünk és tartalommal 
megtöltenünk, telítenünk. Igen, de ennek a 
tartalomnak nemesnek, patinásnak kell lennie. 
Olyannak, amelyek az eszményi célok felé ve-
zetnek. Vájjon annak a gyermeknek munkájá-
ban, aki a folyó partján várat épített, volt-e 
nemes tarta lom! . . Volt s ez már az elindu-
láskor munkába állt, mert hiszen a vár, ami-
nek építéséhez kezdett, nemzetvédelmi célokat 
szolgál. Az nem baj, hogy az a vár homokból 
épült játékvár. A lényeg az, hogy miért épült 
az, mi volt az, ami a gyermeket a vár felépí-
tésére késztette. Bizonyára a lelkében ébredező 
hazaszeretet indította meg a képzeletet. Az in-
dított vágyat s az vezette építés közben. En-
nek a játéknak tehát volt nemes tartalma, irá-
nyító eszméje, amely felé az akarat vezette. 
Ezt a nemes tartalmat fejezte ki a váron len-
gedező zászló is meg az a képzelt harc is, ami 
ugyancsak a képzelet szárnyán folyt le a lé-
lekben, de erősítette azt a gondolatot, azt az 
eszmét, amiért a vár épült. Ez a játékos 
munka valóban legtökéletesebb előkészület az 
életre, mert telítve van nemes tartalommal. 
A hazáért való nemes cselekedetnek egy moz-
zanatát élte át vele a gyermek. Ebből olyan 
élmény keletkezett a lelkében, ami jól esett, 
ami után máskor is fog vágyódni. S ezek az 
állandó ismétlődések vezetik át őt az életbe, 
ahol a hazáért való nemes cselekedetek vágya, 
ha nem is várépítés, hanem más alakban fog 
megjelenni a lélekben. 

Nevelve tanítás közben számtalan alkalom 
kínálkozik ilyen vágyak ébresztgetésére, tar-
talommal való megtöltésére és további hasonló 
cselekedetek indítására. Vegyük például csak 
a fogalmazás tanítását. Nem a régit, amely-
nek a tanító adta minden gondolatát s örökös 
útbaigazításokkal fogalmazták meg a gyer-
mekek valamennyi mondatát, hanem az újat. 
Azt, amelyikben, amelyben a tanító csak gon-
dolatokat, érzelmeket ébreszt és indít meg s 
amelyekből a gyermek maga alkot egységes 
egészet, miközben az alkotóerők munkába lép-
hetnek. Az ilyen fogalmazványok vizsgálga-
tása s megbeszélése közben láthatjuk, hogy 
mindegyikben van valami önálló alkotás, ami 
hasonlít a várépítés közben kifejezett gondo-
latokhoz és érzelmekhez, ha nem is éppen a 
hazaszeretet területéről. Ezekben az önállóan 
alkotott fogalmazványokban megjelenik az 
együttérzés, a szánalom, a felnőttek iránti tisz-
telet, a családhoz és a községhez való ragasz-
kodás, a hála és az érzelmeknek egész skálája, 
sokszor kedélyes, sokszor meg végtelenül ko-
moly, de mindig kedves és vonzó alakban. 
A jó tanító ezeket észreveszi s elismerését 
mindig kifejezi azért, hogy a gyermek lelké-
ben megjelenjék a jól végzett munka öröme, 
fokozódjék önbizalma, amely őt további ha-
sonló alkotásokra fogja késztetni. Az ilyen 
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fogalmazványoknak megbeszélése közben bő-
séges alkalom adódik arra, hogy a gondola-
toknak, érzelmeknek még nemesebb tartalmat 
adjunk s hogy azokat szélesebb körre kiter-
jesztve is mélyítsük. 

De ott van a többi tantárgy is, meg az isko-
lai életnek ezer meg ezerféle mozzanata is, 

amelyekkel kapcsolatban az alkotási vágyat 
kielégíthetjük s a gyermekeket gondolkozó, 
cselekvő, alkotó, életre nevelhetjük. Nemes 
gondolatok és érzelmek, hogy legyen cél, aka-
ratot indító alkotási vágy, cselekvési alkalom 
és sok-sok tett! Ez a produktív embertípus 
nevelésének nélkülözhetetlen eszköze. 

AZ IÜKOLMZAWATÓBim 
í r t a : dr. LŐRINCZY SZABOLCS. 

Szerény füzetben, a mai magyar társadalom 
talán legjelentősebb munkájáról nyerünk tájé-
koztatót abban a beszámolóban, amit a Magyar 
Iskola-Szanatórium Egyesület most adott ki 
négyesztendős tevékenysége történetéről, intéz-
ményei keletkezéséről és fejlődéséről és általá-
ban mindarról, amit az iskolaszanatórium 
múltjáról és jövendőjéről megtudnunk érdemes 
és szükséges. „A gyógyító nevelést igénylő s 
a testben és lélekben erősítésre szorult beteg 
magyar gyermekek" nevelése és oktatása, 
összekapcsolva gyógyításukkal és edzésükkel, 
— körülbelül ez a lényege az iskolaszanatórium 
törekvéseinek és tevékenységének. Alig négy 
esztendő alatt bámulatos eredményt mutat be 
ismertető és beszámoló füzetében a Magyar 
Iskola-Szanatórium Egyesület. Szentgotthárdon 
szervezett első iskolaszanatóriumában ener-
gikus küzdelmet folytat a jövő nemzedék szinte 
tökéletes nevelése és erősítése érdekében, nem-
csak és kivált a tbc, a tüdőbaj, de minden baj 
ellen, minden betegség ellen, a higiénia, a tu-
domány s a tiszta, rendszeres élet minden üd-
vös hatásának föltételeiről példaszerűen gon-
doskodva, még magával a nevelői munkával is 
a fizikai fejlődés és a tanulással is az egész-
ség gondozását egyesítve, azt mondhatjuk, 
hogy a gyermek ideális nevelésének csinál 
propagandát, mely lelkesedésre és érdeklődő 
figyelemre ragadja lelkünket, ha a szentgott-

hárdi iskolaszanatórium nagyszerű munkáját 
végignézzük. A közölt fényképfölvételek meg-
ragadóan illusztrálják az iskolaszanatórium 
munkáját. Milyen mindenre kiterjedő, lelki-
ismeretes gonddal ügyel az intézet a tiszta-
ságra, a rendre, a test edzésére és a lélek derű-
jére, jeliemi és értelmi fejlődésére, az életmód 
és a munka minden fázisában és nyilvánulá-
sában. A jelentésből megtudjuk, hogy Magyar-
országon, a külföld példájára, a Magyar Iskola-
Szanatórium Egyesület állította fel az első 
iskolaszanatóriumot 1930-ban s ez az egyetlen 
egy iskolaszanatórium működik nálunk mind 
a mai napig. Pedig szomorúan kell megállapí-
tani, hogy az európai államok közül Magyar-
ország vezet statisztikájával a tüdőmegbetege-
dések terén, tehát Magyarországon kell legerő-
sebben védekeznünk a baj elterjedésével szem-
ben s a legnagyobb preventív tevékenységet 
kell kifejteni, elsősorban az iskolásgyermeken 
keresztül. 

Az Egyesület megkezdette országszerte az 
iskolásgyermékek szakszerű átvizsgálását, hogy 
így azok a beteg gyermekek is nyilvántartásba 
kerüljenek, gyógykezelésben és ha kell, izolá-
lásban részesüljenek, akiknek beteg voltáról 
eddig talán maguk a szülők sem tudtak. Ezek 
a gyermekek tehát abban az időszakban kerül-
nek orvosi megfigyelés alá, amikor a betegsé-
güket ínég elég könnyű meggyógyítani, más-

A Magyar Iskola-Szanatórium Egyesület 
szentgotthárdi intézetének homlokzata. 
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Szabadlégi tanuló-pavillon. 

részt így sikerül azokat a növendékeket a nyil-
vános iskolákból eliminálni, akik maguk ter-
jesztik a kórokozókat (Nyilt tbc-sek.) 

De az Egyesület nemcsak a tbc ellen akar 
harcolni, hanem az egyéb betegségekre hajla-
mos, gyengeszervezetű iskolásgyermekek meg-
mentéséről is gondoskodni szeretne, hogy meg-
felelő otthonokban, iskolaszanatóriumokban al-
kalmas egyéni gyógyító és nevelési rendszerek-
kel a magyar társadalom számára egészséges, 
munkabíró polgárokat nevelhessünk belőlük. 

Az Egyesület vezetősége addig is, míg na-
gyobbmérvű támogatást és más jelentősebb se-
gítést kapott, minden alkalmat megragadott, 
amely alkalmasnak kínálkozott arra, hogy na-
gyobb anyagi erő nélkül is előre vigye alap-
szabályszerű törekvéseit. 

A lefolyt öt esztendő alatt több mint négy-
száz szülői értekezletet tartott, amelyeken a 

tbc elleni védekezés, a megelőzés lehetőségét 
ismertette. 

1929-ben a székesfőváros tanügyi tanácsnoká-
nak felkérésére a székesfőváros oktató sze-
mélyzete részére tartottak előadást „Német 
pedagógiai törekvések a tüdővész leküzdésére" 
címen. Ugyanez évben az elnökség pályázatot 
hirdetett olyan mű elkészítésére, amely tiszta 
képet ad arról, hogy mi az iskola és a tan-
személyzet szerepe a tüdőbaj elleni küzdelem 
és a még egészséges tanulóifjúság megmentése 
terén. " 

Valóban, a legnagyobb megbecsüléssel néz-
hetjük az Iskola-Szanatórium Egyesület tevé-
kenységét, melyet az előttünk fekvő füzet a 
frazeológia legcsekélyebb túlzása nélkül, szinte 
puritán egyszerűséggel, őszinteséggel, az ada-
tok száraz statisztikájával állított össze, ami 

Légzési gyakorlatok a Magyar Iskola-
Szanatórium Egyesület szentgotthárdi 

intézetében. 
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Fekvőcsarnok. 

azonban hatásosabb minden csengő-bongó frá-
zisnál és reklámnál! 

Rómán Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter, méltányolva azon körülményt, hogy, 
sajnos, a magyar néptanítók iskolásgyermekei 
mily nagy mértékben szorulnak iskolaszanató-
riumi elhelyezésre és figyelemmel a szentgott-
hárdi iskolaszanatórium orvosi és pedagógiai 
eredményeire, az 1934/35. iskolai tanévben 16 
tanítógyermek részére létesített helyet az ál-
lami tanítói internátusi alap terhére. 

Rómán Bálintné, kultuszminiszterünk nemes-
lelkű hitvese, gróf Károlyi Gyulánéval együtt 
állt az országos nagy hölgybizottság élére és 
társadalmi téren fáradozik a beteg magyar 

iskolásgyermekek érdekében. Az Egyesület 
programmjába vette, hogy az egész országban 
bizottságokat létesít az iskolák bevonásával, 
pedagógusok, orvosok és a társadalom megértő 
tagjainak részvételével. A bizottságok figye-
lemmel kísérik majd az iskolásgyermekek 
egészségügyi viszonyait és kiegészítő szerv-
ként támogatják az iskolaorvosok működé-
sét is. 

Ezen nagy szociális célt szolgáló bizottságok 
megszervezésére az egyesülettel karöltve vál-
lalkozott dr. Rómán Bálintné és működése bi-
zonyára a beteg iskolásgyermekek nagy töme-
gére lesz jótékony hatással. 

A Magyar Iskola-Szanatórium Egyesület Zichy 

Strandfürdő. 



592 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 67. ÉVF ̂  

János gróf, volt kultuszminiszter elnöklete 
alatt végzi áldásos munkáját, melyben társa-
dalmunk legelső kiválóságai: dr. Korniss 
Gyula, Kálmán Gusztáv, F. Szabó Géza, dr. 
Gönczy Elemér kormányfőtanácsos, az egyesü-
let fáradhatatlan alelnök-főtitkára és az egye-
sület orvosi tanácsában báró dr. Kéthly 
László, dr. Gerlóczy Zsigmond támogatják, 
valamint a szentgotthárdi iskolaszanatórium 

vezető-főorvosa: dr. Kovács Medárd, a köz-
ponti igazgató-főorvos: dr. Pekanovich István 
és dr. Horváth Károly alorvos. A pedagógiai 
tanács elnöke: dr. Korniss Gyula. Valóban, ha 
egyáltalán van módja annak, hogy ideális 
életre ideális embereket neveljünk, akkor az 
iskolaszanatórium munkássága megvalósította 
ezt a módot s újra is fényesen igazolja az ősi 
axiómát: Sana mens in corpore sanol 

UZtXIDEI 
TANÍTÓI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM. 

írta: SALAMON EMILIA. 

-A-lig zárultak be az iskolák kapui, a tanítóság 
máris továbbképzésére, saját lelkének nemesí-
tésére gondolt. Hóman Bálint vallás- ós köz-
oktatásügyi miniszter megérezve a tanítóság 
lelkének vágyát, július 9-től 14-ig a budapesti 
I. kerületi tanítóképző-intézetben szünidei ta-
nítói továbbképző tanfolyamot rendezett. 

A mai nehéz gazdasági viszonyok között és 
a megnehezült iskolai és mindennapi élet fára-
dalmai után szinte megható a tanítóságnak az 
az áldozatkészsége, amelyet önképzése érdeké-
ben hozott. A tanfolyamra az ország minden 
részéből több százan jelentkeztek, akik közül 
a miniszter helyszűke miatt csak 120 benn-
lakó s mintegy 80 künnlakó felvételét vette 
tervbe, amint az a pályázati hirdetésből lát-
ható. Ez a kétszázas létszám azonban még 
50—60 hallgatóval növekedett, akik mindenáron 
részt akartak venni a tanfolyamon s helyet 
szorítottak maguknak a hatalmas teremben. 
Többen vidékről naponkint órahosszákat vona-
toztak azért, hogy a tanfolyamon résztvehes-
senek. 

A tanfolyamot a Miniszter Űr megbízásából 
Bayer Ede dr. szolgálattételre berendelt kir. 
tanfelügyelő lelkes szavakkal nyitotta még. 

Reggelenkint 8-tól 9-ig Frank Antal dr. ta-
nítóképzőintézeti igazgató tartott megkapó el-
méleti előadásokat, melyek nem elvont fejte-
getések, hanem a mindennapi tapasztalatok 
alapján felépített s gyakorlati példákkal meg-
világított igazi pedagógiai értékek voltak s 
valóban értékes útmutatóul szolgáltak arra 
nézve, hogy a nevelés terén mind önmagunk 
lelki készségeinek fejlesztése, mind a tanítvá-
nyok helyes vezetése által miképen haladha-
tunk a jobb, a tökéletesebb felé, hogy nevelési 
eredményünkkel megközelíthessük az új tan-
terv célkitűzését. 

Naponkint 9—10-ig Drozdy Gyula, a Nép-
tanítók Lapja főszerkesztője, az egyes tantár-
gyak módszerét és tanításának technikáját is-
mertette a tőle megszokott élvezetes módon, 
világosan, minden kétséget és eddig esetleg 
felmerült homályt is végleg eloszlató s a leg-
apróbb részletekre is kiterjedő alapossággal. 
Majd elméleti fejtegetéseinek demonstrálására 
mint tanító állt elénk s nemcsak a kis tanít-

ványok, de a nagyok is mind, szinte ihletett 
lélekkel élvezték utolérhetetlenül művészi ta-
nításait. Most is megerősödött lelkünkben az 
előző tanfolyamokon egyéniségéről s tudásáról 
alkotott és sokszor hangoztatott véleményünk, 
hogy: „Aki ismer — követ. Aki nem követ — 
nem ismer." 

Gyakorlati tanítást mutattak még be július 
9., 10. és 11-én Ferenczi István, 12., 13. és 14-én 
pedig Szalatsy Richárd gyakorlati iskolai taná-
rok, kiknek szépen felépített tanításai szintén 
az új tanítási módszer megvilágítását szol-
gálták. 

Július hó 11-én délután a tanfolyam hallga-
tói részben gyalog, részben a fogaskerekű vas-
úton a Svábhegyre rándultak ki, hogy egy-
részt gyakorlatban láthassák a kirándulás 
hasznát és rendezésének módját, másrészt al-
kalmuk legyen az ország különböző vidékein 
működő tanítóknak egymás megismerésére. 
A kirándulók felkeresték nagy mesemondó 
Jókaink svábhegyi villáját, majd ugyancsak 
Jókai Mór és Eötvös József báró szobrát, ahol 
most e madárdal os, illatos természet suttogott 
megihletődött lelkünknek mesét azokról, kik-
nek szívében az Isten-, haza- és emberszeretet 
olthatatlan, örök tüze égett. 

Rövid pihenő után a csillagvizsgálóba men-
tünk. Ennek a gyönyörű intézetnek lelkes ve-
zetői a legnagyobb odaadással és készséggel 
nyújtottak bepillantást a csillagos ég rejtel-
meit vizsgálgató műszerek bonyolult szerkeze-
tébe. Majd a „Normafá"-nál Drozdy Gyula tör-
ténelmi visszapillantásokkal beszélt az onnan 
elénktáruló gyönyörűséges hegyvidék földrajzi 
fekvéséről s a „Normafa" történetéről. 

Július 13-án Drozdy Gyula a történelem ta-
nításának módszerét ismertette, miközben a 
történelmi emlékeknek pedagógiai értékesíté-
sére is kitért. A megkapó előadás hatására a 
tanfolyam hallgatói virágot helyeztek az épü-
let emeleti folyosóján felállított s az intézet 
hősi halottainak emlékét őrző domborműre, 
ahol Joós Ferenc kecskeméti felügyelő-igaz-
gató lélekből fakadó szavakkal szólt a meghalt 
bajtársakhoz és az élő tanítósághoz, mint volt 
bajtárs s mint volt iskolatárs. 



592 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 67. ÉVF ̂  

Ugyanezen nap délutánján kegyeletes lélek-
kel a Farkasréti temetőbe zarándokoltak ki a 
tanfolyam hallgatói néhai Quint József sírjá-
hoz. A sírnál meghatódott lélekkel egykori ta-
nítványa, Patai József szólott kegyeletes sza-
vakkal nagynevű volt igazgatójához. Majd 
Frank Antal dr. örökemlékű elődjének mun-
kásságát és életének végső napjait ismertette. 
Majd Baló József és Gyertyánfi István, volt 
tanítóképzőintézeti igazgatók sírjait látogatták 
meg a hallgatók. 

Július 14-én zárult be a tanfolyam, amikor 

az előadók meleg szavakkal köszönték meg a 
hallgatóság érdeklődését és odaadó figyelmét, 
melyet mindvégig tanúsítottak. A tanfolyam 
hallgatóinak nevében Salamon Emília békési 
községi tanítónő és Csizmadia József soproni 
rk. tanító köszönték meg az előadók odaadó 
munkásságát, sok-sok fáradságát és értékes 
munkáját. A hat nap alatt a hallgatóság és az 
előadók lélekben annyira összeolvadtak, hogy 
mindnyájan meghatva, sokan könnyezve bú-
csúztak attól a helytől, hol hat napon át lel-
kük csak melegséget s szeretetet talált. 

A TEBMÉSZETTUDOSIÁIYOK A RÁMÓKB1I. 
írta: K I L I Á N Z O L T Á N . 

A . rádióműsorok világszerte megnyilvánuló ta-
pasztalat szerint a műsoridő kétharmadát for-
dítják zenére, egyharmadnyi időt pedig a 
prózának szentelnek. Ebből az egyharmadnyi 
részből elég derekasan kapnak a természet-
tudományok, kivált ha ideszámítjuk a mező-
gazdasági és ipari vonatkozású előadásokat is. 

• 

Ahogy a mindössze egyévtizedes műsorszóró 
rádió nőtt, úgy értékesedtek benne a természet-
tudományi előadások is. Kezdetben a közép-
iskola alsó fokának megfelelő, vagy még azt 
is alig elérő természetrajzi és természettani 
ismereteket adtak Európaszerte; a szegény és 
kisstílusú állomások még ma is azt teszik. 
A vezető, nagy rádióstúdiók azonban hamar ki-
nőttek ebből az iskolásdibóL Ma a világ leg-
ismertebb természettudósai sem tartják kevés-
nek a rádiómikrofónt már és a legkitűnőbb 
tudománynépszerűsítő nevekkel találkozunk 
lépten-nyomon. A legújabb műsorok nem ter-
mészettudományi alapvetésekkel foglalkoznak; 
napjaink érdeklődésének megfelelően a termé-
szettudományoknak a gazdasági válság leküz-
désében váló szerepét tárgyalják, a szociális 
bajok eltüntetésére vagy csökkentésére irá-
nyuló természettudományi kutatásokról adnak 
számot. Ez utóbbi szempontból rendkívül érde-
kesek és népszerűek az ismert természettudo-
mányi író, Julian Huxley állandó előadásai a 
brit országos rádió, Daventry műsorában Tudo-
mányos kutatás és szociális nyomorúság címen. 
Igen sok az olyan világnézeti előadás is, mely-
ben nagy szerep jut a természettudományok-
nak; a materializmustól elforduló áramlatok 
különösen kedvelik a vitáknak azt a fajtáját, 
melyben pap és természettudós fejti ki párhuza-
mosan a maga álláspontját, hogy kölcsönös 
engedékenységgel eljussanak többé-kevésbbé 
megegyező felfogásra. És furcsának tetsző je-
lenség, ám így van valóban: a mai földi bajok 
közepette egyre több a csillagászattál, a világűr 
lakottságával, méreteivel való foglalkozás az 
európai és amerikai rádiókban. Ebben meg-
egyezik a spanyol rádió a norvéggal, a holland 
az orosszal, sem a földrajzi helyzet, sem az 

uralkodó politikai irány nem befolyásolja a 
dolgot. Párhuzamosan ezzel, mindjobban szapo-
rodik az élet eredetével foglalkozó kutatások és 
elméletek ismertetése. 

• 

Az alkalmazott természettudományok közül 
az orvosi és a mezőgazdasági ágak jutnak leg-
bővebben szerephez. Orvosi téren különösen 
Radio-Paris és Bécs vezet; e két rádióban 
a legkitűnőbb orvosprofesszorok, Párizs és Bécs 
világnevei beszélnek népszerűen és mégis ma-
gasszínvonalúan azokról a kutatásokról, melye-
ket ma az élenjáró kutatás elért. Elsősorban 
a rákról, másodsorban a gümőkórról és a reu-
máról szólnak ezek az előadások, felölelik azon-
ban az orvosi tudomány többi területét is. Az 
érdeklődésre és a tudományos kérdésekben val-
lott bátorságra jellemző, hogy egy, az egész 
francia közvéleményt foglalkoztató gyilkossági 
esetben maga Balthasar, a párizsi orvosi egye-
tem törvényszéki orvostani tanszékének tanára, 
e tudományszak egyik világtekintélye állt a 
rádiómikrofón elé, hogy az elágazó és eltudo-
mánytalanodó szakvéleményeknek helyes irányt 
adjon. Ugyancsak érdekes, magas szinten járó 
orvosi előadásokat adnak a német rádióállomá-
sok is; a tüdősebészetről például maga Sauer-
bruch, e tevékenység legkiemelkedőbb embere 
beszélt. Az angol rádió egész rádióankétot tar-
tott a rákról, a legkitűnőbb szakemberekkel. 
Általában az angol rádió úgy természettudo-
mányi, mint egyéb kérdésekben mindig a leg-
első garnitúrát szólaltatja meg. Az orvostudo-
mányi vonatkozású rádióműsorszámok egy ér-
dekessége a brünni rádió helyszíni közvetítése 
az országos kórház sebészeti kiállításáról. 

Míg kezdetben az iskolai egészségtan jól is-
mert fejezeteit és az elsősegélynyújtást tár-
gyaltatták a rádiók, ma mindjobban a vezető 
orvostudósok szólalnak meg benne. Az államok 
vezetőembereit követik e tettükkel, hiszen a 
legjelentősebb politikai nyilatkozatok hova-
tovább nem a parlamentben, sőt nem is a sajtó-
ban, hanem a rádióban kerülnek köztudomásra. 

Nem érdektelen azt sem felemlítenünk, hogy 



592 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
67. ÉVF ^ 

Königswusterhausen évekig rendszeres tovább-
képző tanfolyamokat tartott úgy az ember-
orvosok, mint az állatorvosok számára. 

# 

Általában azok az államok, melyeknek poli-
tikai helyzete rendezettebb, több természettudo-
mányt adnak rádióikban, míg az új államok 
meg a politikai átalakuláson keresztülmentek 
több politikai ós történelemtudományi előadást 
iktatnak műsorukba. A sok természettudomány 
a biztonságosság és egyensúlyozottság jele. 

A rádióműsorok egyik gyakori száma külföl-
dön a „Séta a természetben". Ez a természet-
tudományi csevegés nemcsak növényi és állati 
leírásokat ad, hanem kiterjed az időjárás jelen-
ségeire, természettani tüneményekre is. Ma 
már érdekesebb feltálalásban adják: egy-egy 
hónap összes természettudományi jelenségeiből 
állítanak össze változatos és a természet hang-
jait is ügyesen bemutató műsort. Itt határo-
zottan újat hozott bele a leíró természettudo-
mányokba a rádió, a hangokat is megismerteti. 
Tudományos célra régóta történtek ugyan 
hangfelvételek, a természet megismerésére vá-
gyó nagyközönség azonban ezekhez nem fér-
hetett hozzá. A rádiónak viszont kellenek az 
érdekes hanghatások, ezért az állatmegfigyelők 
által kint a szabadban gramofonra vagy viasz-
lemezre vett hangokat örömest közvetítik az 
állomások. 

Kitűnően alkalmas a rádió bizonyos termé-
szetrajzi módszerek megismertetésére is. A ma-
darak gyűrűzését, a vadmegjelölési eljárásokat, 
a halak megjelölési módszereit és mindez el-
járások, megfigyelések eredményeit számos rá-
dió belevitte hallgatói köztudatába. A rossit-
teni madármegfigyelő állomás érdekes gólya-
indulási kísérletét, mely keletporoszországi köl-
tésű, később a Rajna vidékére áttelepített gó-
lyák vándorútra indulásáról szólt, valamennyi 
német állomás felvette műsorába. Königsberg 
a keletporoszországi gólyaszámlálás eredmé-
nyeit is közölte. Az északi államokban rendes 
napi műsorszám a hering- és általában a hal-
vonulás a megfelelő időkben. Igen sok minden-
felé az állatlélektannal megismertető szám. 

A növényvilág még nagyobb területet kap a 
műsorszóró rádiában, mint az állatokkal való 
foglalkozás. Számos állomás rendszeres műsor-
száma — még télen is — a kertészkedés, mely-
lyel temérdek érdekes és mindenekfelett hasz-
nos természettudományi ismerethez jutnak a 
rádióhallgatók. A növénypatológiai tájékozott-
ság fejlődése különösen örvendetes. Az ősszel 
a budapesti füvészkertről kapott élvezetes elő-
adást a magyar rádióközönség, ilyenek külföl-
dön igen gyakoriak. A szobanövényekről is sű-
rűn vannak előadások. 

A természetrajzi és áruismeretek terjesztésé-
nek rendkívül vonzó eszközei azok a hangjáté-
kok, melyek valamely állati vagy növényi ere-
detű közszükségleti cikkről szólnák; például: 
A kakaóbabtól a csokoládétábláig; Hogyan ké-

szül a bunda?; A vetőmagtól a karaj kenyérig 
stb. Ezek a mindenkit szórakoztatón oktató 
játékok hangképekből állanak, melyek végig-
mennek az illető dolog minden fázisán. A bun-
dáról szóló hangjáték az alaszkai vagy kanadai 
prémállatok hangjával kezdődik, megjátsszák a 
prémvadászok, a prémállattenyésztők minden-
napi életét, a prémszállítást, kidolgozást, fel-
használást, mindent egészen addig a pontig, 
míg a „hölgy" megveszi a szőrmeáruházban a 
prémet. 

Felette érdekesek azok az egyre jobban ter-
jedő természettudományi műsorszámok, me-
lyekben egy-egy időköz legfontosabb tudomá-
nyos eredményeiről számolnak be ügyesen elő-
adó szakemberek. Mindenki megismeri így a 
folytonosan előrehaladó természettudományok 
legelső arcvonalán folyó munkát és a tudo-
mány a nagytömegek előtt nem lesz az a misz-
tikus, nagyképű valami, aminek a múltban lát-
szott. Elsőrangú ilyen tájékoztatója van Radio-
Parisnak és Königwusterhausennak. Az ango-
lok egész sorozatokat adnak erre a célra. 
A mindenki továbbképzése így kitűnően meg-
oldódott. Minthogy a természettudományok 
egész területe végtelen nagy és a kutatók rész-
letmunkákban dolgoznak, a rendkívül széles 
arcvonalnak bőségesen vannak eredményei 
ahhoz, hogy a nagyközönség hétről-hétre érté-
kes adatokat kaphasson, különösen, ha a tech-
nikát, mint alkalmazott természettudományt is 
ideszámítjuk. 

* 

Mióta a műsorszórók rendszeresen közlik az 
időjárásjelentéseket és a meteorológiai intéze-
tek egymásnak rádió útján adják adataikat, a 
nagyközönség érdeklődése erősen az időjárás 
tudományos vizsgálataira irányult. E szükség-
letnek megfelelően nagyon elszaporodtak a 
műsorszóró rádiók időjárástani előadásai. Ha 
csak valamennyire is rendellenes az idő, mind-
járt sietnek a rádióállomások a szokatlan idő-
járást tudományosan megmagyaráztatni. A vár-
ható időjárás előre való megmondása, amit a 
közönség egyszerűen időjóslásnak nevez, de a 
meteorológusok „jóslás"-nak semmiképen nem 
akarnak elismerni, a műsorszóró rádió óta ha-
talmasat nyert hitelében. Legáltalánosabb és 
mindig visszatérő időjárási műsorszám a leg-
több európai rádióban, hogy lehet-e az időjárást 
hosszabb időre előre megmondani? 

Míg régebben az időjárási prognózis inkább 
csak a mezőgazdákat érdekelte, ma a sportoló 
és hétvégére kiránduló, túristáskodó nagyváro-
siak is erősen figyelik. Érdekes azonban, hogy 
a szabad természetben hasonlíthatatlanul töb-
bet mozgó nagyvárosiakban a leíró természet-
tudományok, a növény- és állattan iránt külö-
nösebb érdeklődés nem mutatkozik. Néhány 
rádióállomás megpróbálta a szokásos hétvégi 
tanácsadókat növény-, állat- és ásványtani 
szempontból is kidolgozni, a dolog azonban 
kellő közönségvisszhang hiányában csak kísér-
let maradt. 

* 
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A régebbi korok természettudományi ered-
ményeinek helyes megismerése szempontjából 
említést érdemelnek azok a rádióelőadások, 
melyek a természettudományok történetének 
kiváló alakjait és tényeit állítják be kellő és 
népszerű megvilágításba. A XIX. század óriási 
természettudományi fellendülése ugyanis a leg-
több mai művelt emberben könnyen keltheti 
azt a hitet, hogy a korábbi idők természettudo-
mányos vizsgálódásai és eredményei teljesen 
jelentéktelenek és a régebbi korok emberei ily 
tekintetben szánalmas tudatlanságban éltek. 
Ügyes rádióelőadások és rádiójátékok azonban 
meggyőznek bennünket az ellenkezőjéről és 
emellett felette érdekesek is. Kit ne érdekelne 
például a Bombastus Theophrastus Paracelsus-
ról szóló hangjáték, vagy a „Fizikai óra Archi-
medes idejében" című hangképsor. A rádió lát-
hatatlan színpadán ez sokkal könnyebben elő-
adható, mint bármely más intézmény előadó-
helyein. Nem mindenkit érdeklő műsorszám 
például ez: „Orvostani előadás a salernói egye-
temen a XIII. században"1? Természetesen nem 
unalmas felolvasás, hanem rádiójáték alakjá-
ban, jelenetekben. 

* 

Újabban mindtöbb rádióállomás foglalkozik 
a babona, megérzés, sejtelem, távolbalátás je-
lenségeivel. Az ilyen műsorszámok a termé-
szettudományos gondolkodás nyugodt vizsgá-
lati módszereivel tárják a hallgatóság elé az 
anyagot, a tárgyilagos megismerés vezeti az 
előadókat. Egy olyan mérhetetlen és sokszerű 
közönség előtt, mint amilyen a rádióé, ez nem 
is történhetik másként. Az ellenőrzés igen 
nagy, sem túlzó lelkesedésnek, sem túlzó le-
kicsinylésnek nem szabad mutatkoznia. 

# 

Az alkalmazott természettudományi ágak kö-
zül legbővebben a mezőgazdaságtan szerepel 
minden műsorszóró rádióban, még pedig a 
nagy ipari államokban is sokkal gyakrabban, 
mint nálunk, a csaknem teljesen mezőgazda-
sági országban. Az a türelmetlenség, mellyel 
nálunk a városi lakosság egy része a mező-
gazdasági rádióelőadásokat fogadja, szinte 
egyedülálló és annál inkább érthetetlen, mivel 
más oldalról az igazi városiasság, az urbani-
tás még Budapest lakóiból is javarészt hiány-
zik. A rádiók mezőgazdasági műsorszámai tel-
jesen az önellátás jegyében folynak minden 
országban; ma minden állam mezőgazdasági 
akar lenni. Jellemző példa erre az osztrák rá-
dió legtöbb mezőgazdasági műsorszáma, vala-
mint az angol rádiónak „A mezőgazdasági 
Nagybritannia ma és holnap" című előadás-
sorozata, melyben az ország minden szaktudósa 
az önellátás fokozására állítja be tudását. A né-
met rádiók pedig minden gyakorlati és tudo-
mányos eszközzel (hogy a szórakoztatókról ne 
is szóljunk) a földhöz, mint a legmegbízhatóbb 
egyéni, családi és nemzeti életalaphoz való ra-
gaszkodást és visszatérést hirdetik. 

Ugyancsak az önellátás szolgálatában állnak 
azok a rádióelőadások, melyek a hazai erőfor-
rásokat ismertetik és ajánlják. Az energiafaj-
tákról és tüzelőanyagokról szóló természettudo-
mányi előadások így szakítanak a tudományos 
tárgyilagossággal és a kor divatos vagy szük-
ség parancsolta irányainak szolgálatába álla-
nak. 

* 

Számos műsorszám tárgyalja a természet-
tudományok katonai vonatkozásait. Elsősorban 
a vegyi fegyverekről és azok kivédéséről van 
ezekben szó; a gázvédelmi előadásokat több 
külföldi állomás már hangjáték alakjában tar-
totta. Megjátszották a város megtámadtatását 
és a gyakorlati védekezést. A bacillustámadás-
ról már kevesebb szó esett, ezt az előadók nem 
tartják olyan veszedelmesnek. 

# 

Cikkünk során úgy jellemeztük e természet-
tudományi előadásokat, mint a mindenki foly-
tonos és óriási arányú továbbképzését. E hatal-
mas népművelésben az az érdekes, hogy arány-
lag eléggé kiterjedt műveltségű emberek szel-
lemi szintjét tartja szem előtt, mégis hat az 
igen csekély iskolai képzettségűekre. Különö-
sen az idősebb nemzedéken érződik igen 
szembetűnően ez a hatás. Másik érdekessége, 
hogy a legkiválóbb szakemberek sem érzik 
többé a népszerűsítési munka régebben bizo-
nyos mértékben aláértékelőnek tartott voltát. 
Harmadik újszerű jellegzetessége a kor napi 
szükségleteiből fakadó idő- és alkalomszerű-
sége. A népművelésnek ekkora rugékonysága 
és frissessége eddig ily mértékben még a napi-
sajtóban sem volt észlelhető. A természettudo-
mányok értéke és életet segítő nagy ereje így 
valóban közjóvá és köztudattá válik. 
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G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

A gőzgépek, a gőzhajó és a vasút 
feltalálása. 

— Olvasmánytárgyalás az V—VI. osztályban.— 

írta : MOLNÁR PÁL. 

Utasításunk azt kívánja, hogy a múlttal ne-
csak a történelem tanítása közben, hanem a be-
széd- és értelemgyakorlatok, a földrajz és az 
olvasmánytárgyalással kapcsolatban is foglal-
kozzunk. Arról is szó van az Utasításban, hogy 
a múlttal necsak a harcokat ismertessük, ha-
nem mindazokat a találmányokat és felfedezé-
seket is, amelyek az emberiség művelődését 
előbbre vitték s a jelenlegi kultúra kialakulá-
sához hozzájárultak. Ezzel a tanítással is ezt 
akarom szolgálni. Itt is a múlttal kívánok fog-
lalkozni, mégpedig' olvasmánytárgyalás kere-
tében. 

Az olvasmány a következő: 
Az összes emberi találmányok között, a könyv-

nyomtatás után, legnagyobb alakító hatása a gőz-
gépeknek volt. 

Hogy a gőzzé forralt víznek rendkívüli nagy feszítő-
ereje van, azt már az ókori népek is tudták, de fel 
nem használták. Csak a XVII. században, Angliában, 
a bányákban felfakadó vizek kjszivattyúzásánál, ahol 
rendkívüli nagy erőre volt szükség, gondoltak arra, 
hogy gőzgépeket alkalmazzanak. Azonban ezek a gépek 
olyan tökéletlenek voltak, s oly sok tüzelőanyagot 
fogyasztottak, hogy elterjedésük lehetetlen volt. 

1765-ben történt, hogy a glasgowi egyetem gépésze, 
Waíf Jakab vizsgálat alá vett egy ilyen gőzgépet, 
amelyet a tanárok már nem használtak. A fiatal és 
nagytehetségű gépész hosszas kísérletezés és fejtörés 
után megismerte a gép minden hibáját s kitalálta 
annak jobb szerkezetét. Ö találta fel a gép erejét ki-
fejtő gőzsürítőt és a gép egyenletes mozgását biztosító 
lendítőkereket. Az általa feltalált gőzgépek csakhamar 
az egész világ figyelmét magukra vonták. Ezek nem-
csak sokkal kevesebb tüzelőszert fogyasztottak, ha-
nem nagyobb erőt is fejtettek ki, mint a régiek. 
A gyárakban a gépek hajtására, ahol eddig állati és 
emberi erőt használtak, Watt gőzgépeit kezdték al-
kalmazni. 

A Watt által feltalált gőzgépek elterjedésének hatása 
hamar érezhetővé vált. A nagyban termelt iparcikkek 
ára hihetetlen módon leszállott s ezzel hozzáférhetőb-
bekké lettek. Az emberek jobban ruházkodtak, sok 
kényelmi és használati eszközhöz jutottak. De csak 
akkor vált igazán érezhetővé ez a hatás, mikor fel-
találták a gőzhajót és a vasutat, amivel a kereskede-
lem hatalmasan fellendült. 

A gőzhajót az amerikai Fulton Róbert találta fel. 
Éveken át foglalkozott a gőzhajó gondolatával s már 
1803-ban a Szajnán be is mutatott egy kis gőzhajót 
a franciáknak. Ezek találmányát érdekesnek találták 
ugyan, de Napoleon nagy háborúival lévén elfoglalva, 
behatóbb figyelemre nem méltatták. Végre pártfogóra 
talált, akinek támogatásával 1807-ben elkészítette az 
első gőzhajót. 

Roppant haladás volt ez a hajózás terén. Addig 
csak lassan haladó vitorláshajók közlekedtek a tenge-
reken s lóval vontatott hajók a folyókon. A vitorlás-
hajók a széljárás szeszélyétől függtek s gyakran szél 
hiányában vagy kedvezőtlen szelek miatt hetekig vesz-
tegeltek egy helyen. A gőzhajó biztos járásával meg-
szüntette a bajt . 

Betetőzte a nagy fejlődést az angol Stephenson 
(olvasd: Sztefenszn). Találmánya: a gőzmozdony vagy 
vasút. Stephenson mérnök és bányaigazgató volt, aki 
a bánya helyiségeit összekötő sínúton már 1814-ben 
alkalmazta tehervontató gőzmozdonyát, melyet folyton 
javítgatott. Közhasználatba azonban csak 1830-ban 
jutott, mikor Stephenson a Liverpool és Manchester 
városok közötti forgalomban alkalmazta az első gőz-
mozdonyt. Itt aztán hamar kitűnt annak jelentősége. 
Rövid idő alatt egész Angliában s néhány év alatt az 
egész művelt világban elterjedtek a vasutak. 

A gőzgépek, gőzhajók és vasutak elterjedésé a tár-
sadalom minden osztályában nagy változást idézett 
elő. Milliók szabadultak fel a legnehezebb munkák 
alól, akik aztán más foglalkozás u tán láthattak. 

És e nagy találmányok megteremtői, Watt, Fulton 
és Stephenson, szegény és saját erejükből kiemelke-
dett emberek voltak. Watt nyilvános iskolába nem 
járt, de gépészmestersége mellett olvasott és tanult 
haláláig. 

Fulton falusi iskolában részesült tanításban és mint 
ötvösinas tanult festeni és rajzolni. Belső haj lama 
azonban a gépészetre sarkalta s míg festményeit árul-
gatta, folyton a gépek tanulmányozásával s mérnöki 
tudományokkal foglalkozott. Teljes 15 évig törte a 
fejét egy olyan gőzgép feltalálásán, mellyel hajót 
lehetne hajtani. S addig kísérletezett, míg csodálatra-
méltó találmányával az egész világ elismerését ki nem 
vívta. 

Legnagyobb küzdelme volt az élettel Stephensonnak, 
aki mint szegény bányamunkás még iskolába sem 
járt s 19 éves koráig mint napszámos tengette életét.1 

Ebben a korban bíztak rá egy gőzgépet, ami neki 
nagy örömet okozott. Ezt a gépet folyton tanulmá-
nyozta, szétszedte és összerakta. Ebben a korban 
kezdte meg éjjeli óráiban az olvasás és az írás tanu-
lását. Neki is természetében volt, hogy amihez fogott, 
abban tőrhetetlen szívósságot és kitartást tanúsított. 

100 évvel ezelőtt ilven vonattal utaztak. 
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Mivel hajlama a gépekhez vonzotta, ezek ismeretében 
olyan otthonos lett, hogy mikor a bányának egy el-
romlott nagy vízvezetőgépét a mérnökök nem tudták 
megjavítani, ő, az egyszerű munkás, helyreállította azt. 
Ez alapította meg szerencséjét, mert az esetnek híre 
menvén, egyszerre keresett gépész lett, sőt a bánya 
igazgatásával is megbízták. 

Lehet-e szebb példái követni, mint e nagy emberek 
életét, akik mindenkinek megmutatták az utat a bol-
doguláshoz ebben az egy szóban: kitartás. 

Ha ezt az olvasmányt átolvassuk, könnyen 
megállapíthatjuk, hogy ismereteket nyújt, te-
hát reálirányú. Szavakkal leírva semmiféle ér-
zelmi vonatkozás nincs benne, de annál több 
van a sorok között. Ott rejtőzik a hála érzelme, 
ami szinte kikívánkozik az olvasmány tartal-
mából. A gyermeknek azonban olyan átfogó 
világszemlélete nincs, hogy ő az egész emberi-
ség háláját érezze. Ez nem is kell. Elég, ha ő 
maga érez hálát azok iránt a feltalálók iránt, 
akik az ő életét is szebbé, könnyebbé tették. 

Minthogy reáltárgyú olvasmány, kérdés most 
az, hogy melyik módot kövessem tárgyalás 
közben1? Lehetne úgy is, hogy az olvasmány 
tartalmát szemléltetéssel kapcsolatban elbe-
szélném, miközben mindazt megértetném, ami 
az olvasmányban van, aztán a megértetett ol-
vasmány olvastatásával az olvasási készséget 
fejleszteném. Ezzel az eljárással azonban a 
gyermekek nem az olvasmányból olvasás köz-
ben, hanem a tanító magyarázatából értenék 
meg az olvasmány tartalmát. Nekünk pedig 
itt az a célunk, hogy a gyermek a könyvből, 
az olvasmányból tudja meg mindazt, amit az 
író erről a tárgyról leír, mert hiszen azért ta-
nítunk olvasni, hogy a gyermek olvasás útján, 
könyvből gyarapítsa ismereteit. Ezt pedig úgy 
érhetjük el, ha arra késztetjük őt, hogy amit 
olvas, azt értse is meg. Mire az V., VI. osz-
tályba ér, ebben már kellő gyakorlatának is 
kell lennie, mert hiszen már csak egy lépés vá-
lasztja őt el az élet kapujától. Ez az életköve-
telte szükségesség adja meg tehát eljárásunk 
menetét is, ami az lesz, hogy a gyermek az ol-
vasmányt elolvassa s abból ismeri meg a gőz-
gép múltját és azoknak küzdelmes életét, akik-
nek a gőzgépeket köszönhetjük. 

Pedagógiai szempontból arra kell töreked-
nünk, hogy a gyermekek vágyódjanak az is-
meretszerzésre, ebben az esetben a gőzgép 
múltjának és feltalálóiknak megismerésére. 
Éppen azért első lépésünk az lesz, hogy a gőz-
gép iránt érdeklődést keltsünk, melyhez hozzá-
kapcsoljuk annak múltja és a feltalálók iránti 
érdeklődést is, amit részben a helyes célkitű-
zéssel is elérhetünk. 

Ha az érdeklődést, a megismerési vágyat fel-
keltettük, akkor kezdődik az olvasmány tulaj-
donképeni tárgyalása. Ezen a fokon már fel-
merülhet az a kérdés, hogy az egész olvas-
mányt egyszerre olvastassuk-e el, aztán az egé-
szet egyszerre tárgyaljuk, avagy osszuk gon-
dolatcsoportokra s az egyes gondolatcsoporto-
kat külön-külön tárgyaljuk. Itt arra az állás-
pontra helyezkedhetünk, hogy azt az olvas-
mányt, amelyben egyetlen gondolatcsoport van 

megírva, azt teljes egészében olvastassuk el ós 
tárgyaljuk, míg azt az olvasmányt, amelyben 
feltűnő az egyes gondolatcsoportok tagoltsága, 
részenként tárgyaljuk. Ebben az olvasmány-
ban pedig több összefüggő, de mégis külön-
külön álló gondolatcsoport van. Ha az olvas-
mányt figyelmesen átolvassuk, akkor a követ-
kező gondolatcsoportokat állapíthatjuk meg: 
1. A gőzgépek legősibb alakja. 2. Watt Jakab 
találmánya és ennek hatása. 3. Fulton Róbert 
találmánya és ennek hatása. L Stephenson ta-
lálmánya és ennek hatása. 5. Watt és Fulton 
élete. 6. Stephenson élete. 

Ezeknek az egységeknek elolvastatása után 
kérjük számon a elolvastatott részeket, hogy 
a gyermekek maguk számoljanak be az el-
olvasott gondolatokról. Itt a szemléltetés, a 
szemlélődésre való késztetés lesz a tanító dolga, 
de ez is csak annyiban, hogy alkalmat ad a 
gyermeknek arra, hogy azt, amit olvasott, meg 
is mutassa, rajzban ki is fejezhesse. A tanító 
csak akkor avatkozik ebbe bele, ha a gyermek 
tévedne vagy valaminek bővítése, megvilágí-
tása szükséges. 

Minthogy a gondolatcsoportonkénti tárgya-
lás közben az olvasmány egységei szétszóród-
tak, ezt egyszeri átolvastatással ismét össze-
olvasztjuk, majd pedig a tartalom elmondásá-
val arra késztetjük a gyermekeket, hogy az 
egész olvasmányról, annak tárgyalása közben 
szerzett ismereteikről összefüggően is számol-
janak be. Itt arra törekedjünk, hogy úgy be-
széljék azt el, mintha másoknak mondanák el 
azt, amit erről a tárgyról tudnak. Éppen azért 
késztessük őket arra, hogy elbeszélés közben is 
szemléltessenek, rajzoljanak, azért, hogy be-
számolásuk minél világosabb legyen. 

Ezt a beszámolást kövesse az olvasás gya-
korlása, ami természetes, hol elbeszélő, hol 
meg magyarázó hangon történjék. Itt arra tö-
rekedjünk, hogy előbb olyan gyermek olvas-
son, aki már tud szépen, értelmesen olvasni. 
Ez példa, minta lesz a gyengébbeknek arra, 
hogy hogyan olvassanak. 

Végül képzeltessük el a régi utazást, hajó-
zást és annak eszközeit s rajzoltassuk le ezt és 
a mostani közlekedési eszközöket is. Ezek 
összehasonlítása nagyban hozzájárul majd ah-
hoz, hogy a gyermek a nagy haladást átérezze 
s hála ébredjen azok iránt lelkében, akik eze-
ket az eszközöket feltalálták, fejlesztették, tö-
kéletesítették. 

TERVEZET. 
Előkészítés. 

a) Az érdeklődés felkeltése. — Ha Budapestre 
akarsz utazni, miféle közlekedési eszközön uta-
zol? — Tőlünk csak Budapest felé vezet vasút-
vonal1? Mely irányba lehet még tőlünk utazni? 
— Nézzetek a térképre s mutassátok meg, 
merre haladnak még az országban vasútvona-
lak? — Ebből is láthatjátok, hogy igen sok 
vasútvonal szeli át meg át a mi szép hazánkat. 
Sajnos, ezekből a csehek, az oláhok, a szerbek 
és az osztrákok sokat elvettek tőlünk, pedig 
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azokat mi építettük, azok a mieink és most 
mégis idegen vasúti kocsik és mozdonyok fut-
nak ezeken a vasútvonalakon. 

— Hanem nemcsak a mi hazánkat szelik át 
meg át vasútvonalak, hanem a földnek vala-
mennyi országát. Gondoljátok el, hogy milyen 
hosszú lenne az a sok vasútvonal, ha egymás 
végébe illesztenék! Bizony ezek a Földet több-
ször körülfutnák. 

— Mennyi idő alatt érünk innen Budapestre 
személyvonaton? — S gyorsvonaton? — S 
Egerbe? — A régi időben hogyan utazhattak 
az emberek innen Budára, Pestre? — Mennyi 
idő alatt érhettek oda kocsin, szekéren, posta-
kocsin és gyalog? — Lám, akkor, ha terhet vit-
tek, négy-öt napig is ment a szekér, ha meg 
hintón utaztak, három-négy napig tartott. Ez 
pedig nemcsak sok időbe, hanem nagy fárad-
ságba is került. — Mit takarítunk meg tehát 
a vonattal? — Mi hajtja tehát a vasút moz-
donyát? 

— De nemcsak vasúti mozdonyt, hanem hajót 

— Mielőtt nem ismerték a gőzhajót, hogyan 
történt a folyókon s a tengereken a szállítás, 
utazás? — Az evezés nagyon nehéz munka volt. 
A vitorla sem volt jó, csak akkor, ha kedvező 
szél fújt. A folyók partján lovakkal is vontat-
ták a hajókat felfelé. Lefelé vitte a víz a hajót, 
a tutajt, a dereglyét, de az is lassan ment, 
hacsak nem eveztek. Az pedig nagyon fárasztó 
munka volt. 

— Micsoda istenáldás nekünk a gőzgép, a 
gőzhajó, a vasút! Gondoltatok-e már azokra, 
akik a gőzgépet, gőzhajót, vasutat feltalálták? 

b) Célkitűzés. — Most olvasni fogunk s abból 
megtudjuk, hogy kik voltak ezek a mi jó-
tevőink. 

Tárgyalás. 
a) A gőzgép legősibb alakja. Az olvasmány-

nak ezt a gondolatcsoportját elolvastatom, az-
tán a tartalmát számonkérem. Mikor a gyer-
mek elmondotta azt, ami a gondolatcsoportban 

A vasút első kísérletei. 

is hajtanak gőzzel. — Igen, a gőzhajókat is gőz 
hajtja. — Ki látott már, ki ült már gőzhajón? 
— Mely folyók hajózhatók nálunk? — Mennyi 
idő alatt érhetünk Budapestről Pozsonyba gőz-
hajón? — És Pozsonyból Budapestre? — Miért 
kell több idő az előbbihez? — Egy-egy uszály-
hajóba annyi árut belerakhatnak, mint 20 te-
herszállító vasúti kocsiba. Egy-egy vontató-
gőzös hét-nyolc uszályhajót is elhúz. — Hány 
teherkocsiba lehetne ezek áruját belerakni? — 
Vájjon a gőzhajón vagy a vasúton lehet-e drá-
gább az utazás, szállítás? — Miért lehet ol-
csóbb a gőzhajón való utazás és szállítás? 

— Mutasd meg a térképen, hogy hazánkban 
mely folyók honnan és meddig hajózhatók! — 
A mi Dunánkon, sajnos, Trianon óta nemzet-
közi hajózás folyhatik, ami annyit jelent, hogy 
minden ország hajója szabadon jöhet, mehet 
rajta. Csupán a magyar zászlót kell kitenni a 
hajó orrára akkor, mikor magyar partok kö-
zött halad. 

— De nemcsak a Dunán, a Tiszán, hanem a 
Föld valamennyi nagyobb folyóján járnak gőz-
hajók. Sőt nemcsak a folyókon, hanem a ten-
gereken is. Itt van néhány tengeri hajó képe! 
— mondom és szemléltetem. — Ezeket is gőz 
hajtja és gőzgép röpíti át a tengeren. Akkorák, 
mint az emeletes házak. Egy-egy hajóban ezer 
ember is utazhatik. Hát még a teherhajók! 
Azokon rengeteg terményt szállítanak az egyik 
világrészből a másikba. 

szószerint le van írva, akkor kezdek annak bő-
vítéséhez s több gondolatnak tisztázásához, mi-
közben a természettan keretében a gőzről s 
annak feszítőerejéről tanult ismereteket is ér-
tékesítem. Ez a bővítés, tisztázás így történ-
hetik: 

— A múltkor egy fedővel letakart edényben 
vizet forraltunk, — mondom, mire a gyerme-
kek elmondják akkor szerzett tapasztalataikat. 
— Lám, a gőz felemelte a fedőt. A felemelés-
hez pedig erő kellett. Ezt az erőt a gőz feszítő 
ereje adta. Ezt az erőt ismerték már az ókori 
emberek, mert hiszen ők is tüzeltek, ők is for-
raltak vizet. Látták a gőzt és látták, amint az 
edény tetejére tett növényleveleket felemeli. 
Látták, de a gőzt munkába fogni, vele dolgoz-
tatni nem tudtak s nem is gondoltak r á — Hol 
és mikor használták fel a gőz erejét először? 
— Hány és mely éveket írhatták a X V n . szá-
zadban? — Hány éve annak? — Lám, a gőz 
feszítő erejét már vagy 300 év előtt felhasznál-
ták Angliában, de akkor még nem tudtak ren-
des gőzgépet csinálni, azért nem is mentek 
sokra ismereteikkel. 

b) Watt Jakab találmánya és ennek hatása. 
— Most meg azt olvassuk el, hogy ki s mikor 
találta fel a gőzgépet, — mondom s az egyik 
gyermek elolvassa a második gondolatcsopor-
tot. Mikor már az olvasott részt elmondották 
a gyermekek, akkor azt is tisztázom: — Ki ta-
lálta fel tehát a gőzgépet? — írjuk fel a ne-
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vét! — Itt van a gőzgép képe! Hol van ezen 
a gőzsűrítő? — Hol a lendítőkerék? — Rajzold 
le, hol éghet a tűz, hol sűrűsödik össze a gőz 
s rajzold oda a lendítőkereket is! — késztetem 
a gyermekeket arra, hogy az olvasottak elkép-
zelése és a kép szemléltetése alapján Watt ta-
lálmányát s a gőzgép lényegét le is rajzolják, 
mert ha ezt rajzban is kifejezik, bizonyos, 
hogy meg is értik. — Mi hasznát vették az em-
berek az ilyen gőzgépeknek? — kérdezem, 
mire a gyermek most már átgondoltabban 
mondja el a gőzgépnek az emberek életében 
való változását, előnyét. — Lám, így kezdődtek 
a gyárak! — Míg gép nem volt, mindent kézi-
erővel tudtak csak csinálni s ez bizony sok 
időbe s fáradságba került s így drágább is 
volt. A gyárak gépei azonban sok emberi munka-
erőt mentesítettek, — térek át egy kis szo-
ciológiai gondolatra. — Ezeknek bizony más 
foglalkozás után kellett nézniök. — Az van az 
olvasmányban, hogy az emberek a gőzgép fel-
találása után jobban ruházkodtak, sok ké-
nyelmi és használati eszközhöz jutottak. Váj-
jon miért? — késztetem az ok keresésére. Ha 

magam említem meg például a Titanic pusz-
tulását.) 

d) Stephenson találmánya és ennek hatása. 
— A gyárakban dolgozó gőzgépeket Watt, a 
gőzhajót Fulton már feltalálta, de az emberek 
még mindig nem ismerték a vasúti gőzmoz-
donyt, a vasutat. Olvasd el s abból megtudjuk, 
hogy ki s hogyan találta azt fel, — szólok. Az 
egyik gyermek elolvassa, a másik az olvasott 
rész tartalmát elmondja. — Itt van az első 
vasút képe! — mondom és szemléltetem. A 
gyermekek nézegetik, miközben észreveszik an-
nak primitívségét s elmondják, hogy nyitott, 
fedeles kocsi volt s abban ültek az utazók. 
Aztán a könyv szövegét bővítem olyan esetek 
elmondásával, amelyek azt mutatják, hogy az 
első vasutakat nem látták szívesen az emberek, 
sőt babonákat is fűztek hozzájuk. Pl. Azt mon-
dották, hogy a tüzes gépben ördög jár s az sze-
rencsétlenséget hoz a községre, a határra. Azt 
is mondották, hogy a vasúti mozdony elhajtja 
az esőt. Sokan voltak, akik ezt mondották r 
Minek üljünk az ördög szekerére, mikor gya-
log is eljuthatunk oda, ahová akarunk. Voltak 

A gőzmozdony 

100 évvel ezelőtt es ma. 

nem jönnének rá, rávezető kérdéseket alkalma-
zok. — Amint látjátok, Watt Jakab találmánya 
valóban korszakalkotó volt, mert átváltoztatta 
az egész emberiség foglalkozását. 

c) Fulton Róbert találmánya és ennek ha-
tása. — A gyárakban már gépek dolgoztak, de 
a vizeken hajók, a szárazon vasutak még nem 
futottak. Ezt is fel kellett valakinek találnia. 
— Olvasd el, hogy ki s hogyan találta fel a 
gőzhajót, — mondom, a gyermek elolvassa a 
következő gondolatcsoportot, majd elmondja 
annak tartalmát .— Ki és mikor találta fel a 
gőzhajót? — Hány éve annak? — Egyszáz-
harminc év nem is olyan nagy idő. Ez alatt az 
idő alatt az egész világon elterjedt a gőzhajó. 
Azelőtt vitorlás, evezős hajókon jártak a ten-
geren. Csak ritka tengerész volt olyan, aki 
messzire bemerészkedett volna menni a nagy 
vízre. Kolumbus Kristóf hány nap alatt is kelt 
át a tengeren Amerikába? — Ma már vannak 
olyan személyszállító hajók, amelyek öt-hat 
nap alatt is átérnek. — Mutasd meg a térképen 
merre mennek! — Nagy út ez! A tengeri hajók-
nak gőzgépei azokat a hatalmas alkotmányo-
kat gyorsvonatsebességgel röpítik át a tenge-
ren. — Vájjon biztos volt-e a vitorlás- vagy 
evezőshajók járása? — Bezzeg biztos a gőz-
hajóké! — Ezekkel csak ritkán történik sze-
rencsétlenség. (Ha a gyermekek tudnak hajó-
katasztrófáról, mondják el. Ha nem tudnának, 

emberek, akik semmi kincsért sem ültek volna 
vonatra. A vonat ott ment el községük mellett, 
de ők inkább gyalogosan tettek meg hosszú 
utakat, mégsem ültek vonatra. Stb. — Az okos 
emberek azonban nem törődtek az ilyen ba-
bonasággal, mende-mondával, hanem mindig 
többen és többen használták a vasutat. — Ez 
a kezdetleges gőzmozdony és vasúti kocsi las-
san, lassan ilyenné fejlődött, — mutatom a mo-
dern gőzmozdony és vasúti kocsi képét. — Míg 
ezek a kezdetleges gőzmozdonyok óránként 
hat-hét km sebességgel mentek, addig ma már 
vannak olyan gőzmozdonyok is, amelyek 60— 
100 km sebességgel futnak. — Stephenson 1830-
ban állította forgalomba első gőzmozdonyát. 
Hány éve annak? — Száz év nem is olyan 
hosszú idő s ez alatt ilyen széppé, tökéletessé 
fejlődött ez az egyszerű, kezdetleges gőzmoz-
dony, — hasonlíttatom össze a két képet a 
gyermekekkel. Száz évvel ezelőtt csak egy gőz-
mozdony volt a világon, most meg ezrével fut-
nak szerteszét a vasútvonalakon. A vasúti 
kocsik olyan kényelmesen vannak berendezve, 
hogy öröm bennük ülni! Órák alatt akkora 
utat tesznek meg az emberek, amit azelőtt csak 
egy-két hót alatt tudtak megtenni szekereken, 
postakocsikon. Ha eső volt, a szekerek a rossz 
utakon kátyúba ragadtak. Télen az emberek 
bundákba burkolódzva utaztak, áztak, fáztak. 
Ma már fűtött kocsik röpítik az utazókat egyik 
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A gőzhajó 100 évvel ezelőtt. 

helyről a másikra, egyik országból a másikba. 
Vasútvonalainkon sok-sok vasúti kocsi fut 
megrakodva mindenféle terménnyel, áruval. 
Kereskedelmet, utazást vasút nélkül ma mái-
éi sem lehetne képzelni. 

e) Watt és Falton élete. — Meg sem lehet 
mondani, hogy mennyit köszönhetünk Watt-
nak, Fultonnak és Stephensonnak. Most olvas-
suk el, hogy ezek a feltalálók kik voltak, 
hogyan éltek! — szólok s az egyik gyermekkel 
elolvastatom azt, ami Wattról és Fultonról a 
könyvben van. A gondolatcsoport tartalmának 
elmondása után ezt a részt különösen arra a 
célra aknázom ki, hogy a gyermekekkel meg-
éreztessem a kitartásnak, a törekvésnek, az 
erős akaratnak sikerét. — Lám, sem Watt, 
sem Fulton nem voltak tehetős gazdag embe-
rek. Mind a kettő szegény munkásember volt. 
Vájjon véletlenül, vagy pedig kitartó munka 
árán jutottak-e el sikereikhez! Vájjon fel-
fedezték volna a gőzgépet, gőzhajót akkor is, 
ha az első sikertelen kísérlet után abban hagy-
ták volna a további tanulást, kísérletezést? 
— Gondoljatok Fulton helyzetére. 15 évig foly-
ton a gőzhajó feltalálása járt az eszébe. Kevés 
keresete volt s ennek is nagy részét szép gon-
dolatának megvalósítására fordította. Sem 
Watt, sem Fulton nem jártak magasabb isko-
lába, de azért sokat tanultak, dolgoztak s min-
dent megfigyeltek, az éjjelt is nappallá tették, 
csak azért, hogy gondolatukat megvalósíthas-
sák. Az ő szorgalmuknak, kitartásuknak kö-
szönhetjük a gyári gőzgépet és a gőzhajót. 
— Van-e valami köze Watt találmányának a te 
ruhádhoz? — Mennyiben? — Ha Watt nem ta-
lálta volna fel a gőzgépet, még most is kézi-
eszközökkel szőnék a ruhát, ami sokkal drá-
gább volna, mint most. A malmokat még most 
is víz, szél hajtaná s a liszt sem lenne olyan 
finom, mint most, — rmitatok rá arra, hogy 
a gyermek mi hasznát veszi Watt találmá-
nyának. 

f) Stephenson élete. — Most meg azt olvas-
suk el, hogy ki volt s hogyan élt, hogyan küz-
dött Stephenson? Az elolvasás és a tartalom 
elmondása után ennél a résznél a következő 
gondólatokkal egészítem ki a könyv szövegét: 
Stephenson egyszerű napszámosember volt, 

még iskolába sem járt. Vájjon miért bízhatták 
az egyszerű napszámosra gőzgép kezelését? 
S mit érezhetett akkor, mikor ezt rábízták? 
— Hogy tanulni akart, mutatja az is, hogy 
mikor éjjel más aludt, akkor ő olvasni és írni 
tanult és a gépeket tanulmányozta. Folyton 
összerakta és szétszedte. Miért volt ez jó, mi 
hasznát vehette ennek? — S miért tudta ő azt 
az elromlott gépet kijavítani, amelyiket még 
a mérnökök sem tudtak helyrehozni? — Azt is 
olvastuk, hogy az egyszerű bányamunkásból 
bányaigazgató lett. Vájjon, ha nincs benne 
szorgalom, kitartás, erős akarat, elérte-e volna 
ezt a magas polcot? — S mi volt az ő számára 
nagyobb? Az-e, hogy bányaigazgató lett, vagy 
az-e, hogy a vasutat feltalálta? — Miért mond-
hatta Stephenson, hogy a kitartásnak köszön-
heti minden sikerét? 

— Vájjon vettétek-e ti hasznát Stephenson 
találmányának? — Mi hasznát vettétek? — 
Hol van a mi községünkhöz legközelebb vasút? 
— Mi mindent hoznak azon községünkbe s mi 
mindent vesznek el azon tőlünk? Ha nem volna 
vasút, vájjon hogyan hoznák el azt hozzánk s 
hogyan vinnék el tőlünk a mi terményeinket, 
készítményeinket? — Olcsóbb vagy drágább 
volna-e az, ha szekereken szállítanák ide? 

g) Az olvasmánynak megszakítás nélküli át-
olvastatása. A tanításnak ebben a mozzanatá-
ban az olvasmányt megszakítás nélkül átolvas-
tatom, miközben a gyermek már hozzágondolja 
azokat a részleteket is, amelyeket a részen-
kénti tárgyalás közben hozzáadtunk, meg-
beszéltünk. Olvasás közben arra ügyelek, hogy 
a gyermekek szép, természetes, a gondolatokat, 
híven visszaadó hangon olvassanak. 

A régi vitorlás hajó és a mai tengerjáró hajó. 
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Begyakorlás. 
a) A tartalom elmondatása. Most a gyerme-

kek elmondják az egész olvasmány tartalmát. 
Az V—VI. osztályban már arra törekedjünk, 
hogy neesak azt az ismeretanyagot mondják 
el, amit a könyv szavaiból tudtak meg, hanem 
hozzáadják mindazt, ami tárgyalás közben 
felszínre került. 

b) Az olvasás gyakorlása. A tanításnak ebben 
a mozzanatában az olvasáskészségig gyakorol-
tatjuk annyira, hogy a gyengébben olvasó 
gyermekek is szépen, hangsúlyozva tudják ol-
vasni az olvasmányt. Itt már ez azért is köny-
nyebb lesz, mert tartalmi nehézséggel nem kell 
kiizdeniök s így figyelmüket teljesen a szép ol-
vasásra koncentrálhatják. 

c) Rajzoktatás. Rajzoltassuk le az ősi közle-
kedési eszközöket. Az első gőzhajót, vonatot, 
majd meg a modernebbeket. A közlekedési 
eszközök rajza alá írják oda a gyermekek a 
feltalálók nevét is. 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

a) Hazai tanügyi lapokból. 

Anya- és csecsemővédelem. A Stefánia-Szövet-
ség kitűnő havi folyóiratának, melyet az egye-
sület fáradhatatlan igazgatója, Keller Lajos 
szerkeszt, júliusi számában dr. Hainiss Elemér 
rendkívül tanulságos cikket ír arról a jelentő-
ségről, melyet a gyermekegészségügyre nézve 
a Balatonnak kell tulajdonítanunk. Ugyancsak 
szép Fritz Sándor dr. tanulmánya a gyermek-
kori idegesség megelőzése érdekében s nagyon 
tanulságos Ambrus Tibor cikke az anya- és 
csecsemővédelemről az egészségügy szempont-
jából. A folyóirat ismertetései és közleményei 
a Szövetség életéről, hírei, könyv- és lapismer-
tetései egyaránt érdekesek. 

Siketnéinák és vakok oktatásügye. Az emberi-
ség nagy szerencsétlenjei érdekeit képviselő 
folyóiratot az ügyhöz méltó nagy humaniz-
mussal és az emberszeretet szellemében szer-
keszti Szentgyörgyi Gusztáv. Valamennyi köz-
leménye lelkiismeretes, szép és tanulságos. 
A vakok és siketnémák oktatásügyének veze-
tői írtak a legutolsó számba is: a szerkesztőn 
kívül Simon József, Herodek Károly, Klug 
Péter, Murányi Antal, Nagy Péter, Kleitsch 
János Mihalovits Zsigmond és mások. 

Kisdednevelés. Minden közleménye a kisded-
óvás ügyét szolgálja. Tele van dallal, mesével, 
beszélgetéssel, játékkal, tréfákkal és versikék-
kel is. Első cikkét Pap Ilona írta az óvónők 
nehéz munkájáról, mely sokszor nagy áldoza-
tokat követel. Tóth Antal dr. „Beszélgetés ve-
zetése a kisdedóvóban" című cikkében meg-
szívlelendő tanácsokat ad az óvónőknek arra 
nézve, miként lehet közel férkőzni a gondjaikra 
bízott gyermek lelkéhez. Jablonkay Géza dr., 

Stelly Gizella, Papp Mária, Vajda Mariette, 
Jankovicli Ferenc és a kisdednevelés sok más 
ismerője írt még a július—augusztusi számba, 
mely bőséges tudósítást közöl a májusban 
Zalaegerszegen tartott évi közgyűlésről. Az 
egyesület elnöke Imre Sándor dr., ügyvezető-
alelnöke Végh József. 

Népoktatási Szemle. (1934, II. évf.) A Népokta-
tási Szemle legújabb száma a nemzeti egység 
eszméjét szolgálja. Kölcsey Ferenc Parainesisé-
ből vett mélyértelmű idézet mutat rá, mily erő 
rejlik az összefogásban. Az első cikkben Ba-
lanyi György, a tudós piarista történetíró Nem-
zeti egység címen fejtegeti a kérdés nagy jelen-
tőségét. Történeti visszapillantás után hang-
súlyozza, hogy mint annyi más tekintetben, itt 
is az iskola nevelő munkája vetheti meg az ala-
pot. Az egységes nemzeti köztudat kialakítá-
sára vezető eszközök: a mindannyi ónkba belénk 
nevelődött történelmi öntudat, a békeszerződés 
igazságos megváltoztatása, emberibb, új világ-
rendnek a Középduna medencéjében való ki-
alakítása. Mindezt pedig tudatos nemzetnevelés 
eredményezheti. Lechnitzky Gyula: A nemzeti 
egység alapfeltételeit sorolja elő világos ok-
fejtéssel, szépen megírt cikkében. Fejtegetésé-
nek végső eredményeként azt a kívánalmat 
hangsúlyozza: Mindnyájunkban tudatossá kell 
lennie, hogy egy nemzeti hitvallás köt össze 
minden magyar lelket. Horváth Károly cikke: 
A nemzeti egység megalapozása a népiskolai 
nevelés útján címet viseli. Tanulságos módon 
azokat az alkalmakat veszi sorra, amelyek a 
tanító iskolai és külső munkájában kínálkoznak 
a fontos cél szolgálatára. Reichel Lajos cikke 
eredeti felfogással hangsúlyozza a tanfelügye-
lői munkának a tanítóra való termékenyítő ha-
tását. A következő közlemény a fasiszta neve-
lés szellemét ismerteti —ő—a tollából, Nazareno 
Padellaro: Fasiszta iskola és nevelés Olasz-

I 
országban című közleménye alapján. Ősz Béla 
Bulgária, Törökország, Észtország, Finnország 
népoktatási intézeteiről, valamint iskolai fel-
ügyeletéről ír. A törökországi helyzetképben 
olvassuk, hogy a török kormány a távoleső és 
elmaradott területek tanügyi viszonyainak el-
lenőrzésére a legképzettebb, fiatal szakértőket 
küldi. í g y reméli, hogy az ottani tanítók is 
megismerkednek a neveléstan haladásával s 
követelményeivel. A Könyvek rovatában —ő—a 
a nemzeti egységre való nevelés munkájában 
segítséget nyújtó irodalmi művekből ír áttekintő 
ismertetést. Angyal János tartalmas folyóirata a 
hazai és külföldi tanügyi lapok sokoldalú szem-
léjével számol. 
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Református Élet. Dr. Ravasz László, a dunán-
inneni ref. egyházkerület püspökének és Mura-
közy Gyula lelkésznek szerkesztésében ez év-
ben indult meg a Református Élet című lap. 
Szűk terjedelem mellett is valójában hű vissza-
tükröztető je a magyar reformátusság életének. 
A szorosan vett egyháztársadalmi és hitélettel 
kapcsolatos kérdéseken kívül foglalkozik a 
magyarság minden olyan problémájával, ami 
a reformátusság helyzetével valami vonatko-
zásban van. Különös figyelmet érdemelnek 
minden, még nem református magyar számára 
is, a lapnak azok a cikkei és közleményei, me-
lyek az egyke kérdése körül kiélesedett vitá-
val kapcsolatosak. Ezekből a cikkekből látjuk 
azt a nagy küzdelmet, amelyet az egyke ellen 
különösen Baranya vármegyében a református 
lelkészség folytat s amelynek nemzetünk szem-
pontjából annyira kívánatos eredményei nem 
maradhatnak el. 

Állatvédelem. Magában a lap címében megvan 
annak hivatása is. Szívesen konstatáljuk, hogy 
a lap, melyet Fodor Árpád odaadó gonddal 
szerkeszt, kitűnően felel meg hivatásának, 
mint erről júliusi legújabb száma is tanúsko-
dik, melyben Gyulay István írt vezércikket a 
madarak és vadak védelméről. A lap most fe-
jezi be az állategészségügyről szóló 1928. évi 
XIX. t.-c. végrehajtásáról szóló miniszteri ren-
delet közlését. Majd dr. Mauks Ernő novellát 
írt a „Nagyravágyó tehén" címen. Változatos 
hírek és tudnivalók teszik még változatossá a 
kis lapot, melyben költőien szép és gyermeke-
sen kedves a Papp Mihály: „Fickó kutya" című 
közleménye. 

b) Francia tanügyi lapokból. 

A családi forradalom. 
Bizony, forradalmat kell végbevinni a csa-

lád érdekében! Ám ennek a szónak, hogy for-
radalom, manapság már új értelme van s ez 
az új értelem sehol sem mutatkozik oly szem-
betűnően, mint itt. 

Hajdanában a forradalom erőszakos eszkö-
zöknek az alkalmazásában állt: zendülés vagy 
polgárháború támadt a hatalom ellenében. Ma 
pedig a forradalom inkább magát a társadalmi 
átalakulást, mint az erre vezető utakat jelenti. 
A legutóbbi békés forradalmak példája arra 
mutat, hogy a forradalom szót a társadalom 
alapos és hirtelen átalakulásának jelzésére 
használják, anélkül, hogy ebbe az erőszak fo-
galmát is beleértenék. 

Ezzel a fönntartással kell a családi forrada-
lomról is beszélnünk. Mert annyi kétségtelen, 
hogy a családi viszonyok gyökeres és gyors át-
alakítására van szükség, ha meg akarjuk 
őrizni a civilizációt. Rögtöni átalakításra, mert 
amaz iram mellett, amelyben tovaszáguldunk, 
egy vagy két nemzedék: 30 vagy 60 esztendő 
alatt az elnéptelenedés tönkreteszi mindazokat 
a népeket, amelyek a világ sorsát irányítják 
és a polgárosodást fönntartják. Gyökeres át-
alakításra, mert ennek a családi reformnak 

kortársaink lelkét s az egész társadalmi ren-
det kell megújítania. A kortársak lelkét a csa-
ládi érzés helyreállítása útján. Mert rohamo-
san hanyatlóban van a családi élet szépségé-
nek s nagyszerűségének érzete, a házastársak 
teljes egységének megbecsülése, az apaság és 
anyaság értékelése. 

Gyermekek fölnevelése, ránk ütő testi és 
szellemi képességeik fejlődésének megfigye-
lése, mindmagunknak s éltünk folytatásának a 
gyermekekben való szemlélete, — mindez va-
laha a legfönségesebb öröm, a mesterségek 
mestersége volt, minden művészi alkotást, ke-
reskedelmi vagy ipari vállalkozást messze 
felülmúlt. Ám ma posztó-, konzerv-, szappan-
és kocsigyártásban merül ki a dicsőség, az em-
berek húzódoznak a gyermekáldás elől s ahe-
lyett, hogy keresnék, örülnek, ha elkerülhetik. 
Már azt is elérték, hogy elfojtották az asz-
szonyban a természetadta ösztönt, amely anya-
ságra késztette őt: a családban átlagosan már 
csak két-két gyermek van s minden jel arra 
vall, hogy a közeljövőben már csak egy-egy 
lesz. A lakosság számának növekedése meg-
szakadt s küszöbön áll az elnéptelenedés. 

A családi érzésnek ez a pusztulása azon a 
társadalmi jelenségen alapszik, amely a túl-
népesedés rémével ijesztgeti magát. Pedig 
olyan népeket, amelyek az elnéptelenedés miatt 
haltak ki, ismerünk eleget, de olyanokat, ame-
lyeket a túlnépesedés kergetett volna a sírba, 
még nem; sőt ellenkezőleg, éppen a túlnépes-
nek vélt országok adják a legnagyobb életké-
pességnek a jeleit. 

A gazdasági válságok már egy évszázada, s 
kivált ez a mostani, a túltermelésnek a krízi-
sei: nincsen elegendő száj a termés elfogyasz-
tására s ez ellen orvosságxil éppen az éhes szá-
jak számának csökkentését hozzák javaslatba! 
Föl kell világosítani a közvéleményt, rámu-
tatni az igazi veszedelemre: az elnéptelene-
désre! Most még van rá egy nemzedékünk, a 
mostani, ezután azonban már minden odalesz 
s a barbárok táboroznak majd civilizációnk 
romiadékainál! 

De nem csupán a lelkeket, hanem a társa-
dalmi rendet is meg kell változtatnunk. 

Az élet önkénytelen játéka folytán ma az a 
helyzet alakult ki, hogy amint a kicsiny csa-
lád sokasodásnak indul, valami halálos zár fej-
lik ki körülötte. A mindennapi élet az átlagos 
létszámú családhoz igazodik. Adott társadalmi 
osztályokon belül olyan átlagos életmód ala-
kul ki, aminőt az átlagos család magának meg-
engedhet. Amidőn az átlagos család ötgyerme-
kes, akkor az ilyen család kedvére élhet, de 
amikor az átlag a kétgyermekes család, akkor 
a nagyobb család életét fojtogatja az örökös 
zaklatás. Nem talál megfelelő lakást, mert a 
lakóházakat s a lakásokat a kétgyermekes át-
laghoz mérték; nem képes gyermekeit még a 
kor igényeinek megfelelően ruházni sem, mert 
ezek az igények a megszorított, restelt, majd 
üldözött családokhoz alkalmazkodnak. Üldö-
zött családok, mert alig tudnak házat, lakást 
bérbevenni: inkább rongálják az épületet, na-



592 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 67. ÉVF ^ 

gyobb zajt okoznak s az emberek mindehhez 
már nincsenek hozzászokva; még' cselédet se 
igen kapnak, mert ezek is a kisszámú család 
csöndes, nyugodt éltéhez s kevesebb munkájá-
hoz ragaszkodnak inkább. A népes család 
ekképen nyűggé, elviselhetetlen alkalmatlan-
sággá vált. Általábanvéve, a társadalmi élet 
kiszámíthatatlan játéka megfojtja a népes csa-
ládot, ennek vállalása mind nagyobb bátorsá-
got igényel s nem csoda, ha egyre kevesebben 
akadnak, akik ezt a kockázatot magukra ve-
szik. S ugyanabban a mértékben, amint a né-
pes családok száma hanyatlik, annál nehezebbé 
válik a még megmaradó nagy családoknak a 
helyzete: a társadalom halálra ítélte azokat. 

Kész siralom a nagyszámú családnak az ál-
lapota társadalmunkban s egyben korunk leg-
nagyobb botránya is! Miért, hogy az istenhívő 
emberek nem szállnak erőszakkal szembe ezzel 
az istentelenséggel? Igen, ide erőszak kell, for-
radalom, azonnali és gyökeres átalakulás! 
Össze kell törni a halálos gyűrűt! 

Követelnünk kell, követelnünk azonnal és 
haladéktalanul, azokat a reformokat, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a népes családok ne le-
gyenek kénytelenek nagyobb nehézségekkel 
megküzdeni, mint a többiek. A szakemberek 
lássanak hozzá, hogy az erre vezető berendezé-
seket megalkossák. Eleve is kijelentjük: nern 
vehetjük tudomásul, hogy az ily célzatú refor-
mokat kivihetetleneknek nyilvánítsák. 

Minden újítás megvalósítható, amidőn ele-
gendő fontosnak látjuk a célt, hogy érette ál-
dozatokat hozzunk. Csak az a reform mond-
ható kivihetetlennek, amelyre a közvélemény 
nincsen előkészítve, vagy amelynek haszna 
nem áll arányban a hozandó áldozatokkal. Raj-
tunk áll, hogy a közvéleményt megfelelően 
tájékoztassuk, a hozandó áldozatok mérlege-
lése pedig egyszerűen fölösleges, mert hiszen 
a család a legelső minden társadalmi érdekek 
közt s a család pusztulása a társadalom alap-
pillérének a rombadőlését jelenti. 

A hozzáértők tehát üljenek össze és gondos-
kodjanak róla, hogy a népes család legalább is 
egyenlő helyzetbe kerüljön a többivel. Nem 
vonjuk kétségbe, hogy máris történtek bizo-
nyos szerencsés intézkedések ebben az irány-
ban, de ezek nagyon-nagyon szerények voltak. 
Azt is elismerjük, hogyT társulatok, közületek 
is dolgoznak a cél érdekében, de emezek is 
csak pillanatnyi eredményeket tudnak eddig 
felmutatni. Forradalom kell, a lelkek, a felfo-
gások. a belátás forradalma, mert másként 
nem tudjuk civilizációnkat megmenteni! 

Szeretném látni, mint söpör végig minden 
civilizált országon az ellenállhatatlan propa-
ganda e szent cél érdekében. Ugyan melyik 
országnak a fiatalsága fogja azt megindítani? 
L'Éducation familiale (Brüsszel), 

1934 júniusi szám. 
Jacques Leclercq abbé, 
a st.-louis-i egyetem tanára. 

c) Német tanügyi lapokból. 

Énektanítás a falusi iskolákban. 
Számos fiatal tanító kívánságának óhajt ele-

get tenni Fritz Tieusch, amikor útmutatással 
szolgál a falusi iskolákban való énektanításra 
vonatkozóan. 

A falusi iskolákban különös jelentősége van 
az énektanításnak. Nemcsak azért, mert ellen-
súlyozza a divatos műdaloknak az igazi népdal 
rovására való terjedését, hanem főként azért, 
mert a zene nevelő, nemesítő hatását éppen a 
falusi lakosságnál kell leginkább kihasználni. 
A falusi tanító fontos kötelessége az igazi nép-
dal tudatos és lelkes ápolása, hogy ezzel az ér-
téktelen, modern műdalok térhódítását ellen-
súlyozza. De továbbmenően: a falusi tanítónak 
— ha nem élt kora ifjúságától kezdve a falun 
— igyekeznie kell összeforrni az illető vidék 
még meglévő népdalkultúrájával és népszoká-
saival. Á tanítónak a falun, mint a népi zene 
istápolójának valósággal alkotó munkát kell 
végeznie és az iskola falain túl is nevelő ha-
tást kifejtenie. Üj lehetőségeket és formá-
kat kell keresnie a zene tanításában és a zené-
nek a falusi életbe való átültetésében egyaránt. 
Mert a formák a mai iskolai énektanításban 
és a falusi „dalárdák"-ban nem a valódi népies 
zenének még ma is élő formáiból indulnak ki, 
hanem az úgynevezett „hangverseny-formát" 
utánozzák, amely pedig nagyvárosban született 
mesterséges alakja a zenének. Ez a megállapí-
tás nem kíván a falusi tanítóknak az iskolák-
ban és a dalegyesületekben végzett, művészi 
szempontból értékes munkája ellen szólani, de 
viszont nem szabad elfelejteni, hogy számos 
helyen a falusi tanítók keveset törődnek azzal, 
hogy valóban beleéljék magukat vidéküknek 
és falujuknak népi dalvilágába. 

A népi zenéből kiinduló ének tanítása mel-
lett a falusi tanító fontos feladata a falujában 
még élő népdalok és népszokások gyűjtése. 
Nem szabad a tanítónak arra a kényelmes ál-
láspontra helyezkednie, hogy „az én falumban 
ilyesmi már nem létezik." Aki lelkiismeretesen 
kutat, meglepetéssel állapítja meg, hogy leg-
alább is az öregek emlékezésében mily sok bal-
lada, katonanóta, hazafias dal, néptánc, lako-
dalmi és ünnepi szokás él. Ennek a meglevő 
népi zeneanyagnak bekapcsolása az iskolai ta-
nításba: a tanító elsőrendű feladata. Így fel-
ébresztheti a gyermekekben e népéleti értékek 
iránti érdeklődést és azok ápolásának vágyát. 

Ami a falusi énektanítás gyakorlati részét 
illeti, kétségtelen, hogy a falusi iskolákra álta-
lános érvényű elveket itt sem lehet felállítani, 
hiszen — mint minden más tantárgyban — az 
énektanításban is nehézségeket támaszt a ke-
véssé tagolt iskolarendszer, a tanulók nagy lét-
száma, a koedukáció, a különféle életkorú ta-
nulók együttléte, a csöndes foglalkoztatás kér-
dése stb. Bizonyos előnyt jelent a falusi taní-
tónak, hogy a különféle dalokat a falun köny-
nyebb a gyermekek életkörével összekapcsolni, 
mint 3. VÁ rosban, hiszen ezek a dalok javarészt 
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a falusi életből származnak. Igaz, hogy a falusi 
gyermekeknél inkább hiányoznak a zenei kép-
zés előfeltételei, mint a városi gyermekeknél, 
de a falusi iskolában viszont könnyíti a tanító 
munkáját a gyermekek dalos kedve, elfogulat-
lansága és nyíltsága. Csak érteni kell a gyer-
mekek lebilincseléséhez és megihletéséhez s 
máris eloszlik minden nehézség, különösen, ha 
lehetőleg sokat énekeltetünk s ha a dalokat 
beleolvasztjuk az iskolai élet megfelelő alkal-
maiba. Ezek az alkalmak iskolai ünnepélyek, 
kirándulások, játékok, vagy más tantárgyak-
kal való kapcsolatok keresése során bőven kí-
nálkoznak. 

A kezdő tanítónál nem ajánlatos, hogy az 
énektanítást az egész órára kiterjessze, ha a 
teljes óra megfelelő zenei kitöltésére még nin-
csen meg a készsége. Inkább többször énekel-
tessen, mint túlságosan sokáig. A falusi gyer-
mek dalos kedvét és dalismeretét a tanító ne 
fojtsa el azzal, hogy az előírt dalanyagot eről-
teti rá tanítványaira. Hagyjuk, hogy a gyer-
mekek előénekeljenek. Így sokszor reábukkan-
hatunk a népdalkincs egy-egy elrejtett gyöngy-
szemére. A gyermekek ugyanis ismerhetik az 
énekeltetni akart dalnak valamely változatát, 
vagy tudnak ugyanarra a szövegre valamilyen 
más dallamot. Mindig helytelen, ha a tanító 
csupán valamely énekkönyvből veszi a dalokat 
és a gyermekekre mereven rákényszeríti az ott 
található dallamokat. 

Die Volksschule. 

tozás állott be. Ám mindjárt hozzátehetjük azt 
is, hogy ez a változás csupán a gazdasági élet 
terén és tisztán külső értékelés formájában 
nyilvánul. A valóságban a kommunista nőnek 
máig is hiányzik a család, hiányzik az erkölcsi 
ténykedés egy olyan környezetben, amelyben 
szellemi adottságait érvényesíthetné. Az orosz 
szovjet akkor ütött végleges sebet a családon, 
amikor a házasságot megfosztotta valláser-
kölcsi jellegétől. Nem tekinti azt egyébnek, 
mint „munkatársulásnak", amelynek jogi ala-
pot csak az „anyakönyvelés" ad. Ez a beikta-
tás az anyakönyvbe csekély jelentőségű for-
malitás, nem áll útjában annak, hogy a „házas-
felek" bármikor egyszerűen elhagyják egy-
mást és új kötelékbe lépjenek, mással. E szov-
jetházasságok még a házassági hűségre és 
együttlakásra sem köteleznek, viszont bizto-
sítják az egybekelteknek teljes gazdasági füg-
getlenségét egyedül azzal a kikötéssel, hogy 
kereső felek kötelesek egymás eltartásáról 
gondoskodni." 

Képzelhető, mily bizonytalan ily körülmé-
nyek között az elhagyott feleség helyzete! 
Megélhetése csak tizenkét hónapra van bizto-
sítva. Ha ezen idő letelik, s nem tud új férjet 
találni, vagy képtelen munkát vállalni, az 
állami segélyhivatalok szűkös támogatására 
kénytelen szorulni. 

A házasságok állandó jellegének hiánya foly-
tán egy másik súlyos probléma is előáll: az 
apaság megállapítása a gyermekek születési 
bizonyítványában. Ha ez a kérdés vita tárgyát 
képezi, ex-re az esetre az 1926-os törvény-
könyv 32. szakasza következőképen intézkedik: 
„Amennyiben a törvényszék az apaság kérdé-
sének vizsgálata alkalmával arra a megállapí-
tásra jutott, hogy a kérdéses gyermek anyjá-
nak a fogamzás idejében nemcsak az atyaként 
megnevezett egyénnel, hanem másokkal is volt 
viszonya, a törvényszék oly ítéletet hoz, amely 
e személyek egyikének apaságát jelenti ki, de 
valamennyit kötelezi a költségek viselésére, 
még pedig hat hónap tartamára. A szovjetkor-
mány ily intézkedéséből könnyen érthető az-
tán az elhagyott, szülői gondozás nélkül csa-
tangoló gyermekek nagy száma. Hol van ily 
viszonyok között az anyának és a gyermeknek 
oly nélkülözhetetlenül fontos, meleg otthon? 
A családi környezet és együttélés ily teljes 
hiánya hozta magával két évvel ezelőtt a szov-
jetkormány egy másik intézményét: a közös 
étkeztetés kötelező elrendelését. Minthogy az 
orosz kommunizmus felfogása szerint, az asz-
szonyt, háztartási teendői csak akadályozzák 
a női munkák végzésében, a köznek tartozó 
munkateljesítményben, ennélfogva a házi 
konyha pótlására mindenütt közös konyhákat 
állítottak föl, ahol inasok, munkások, köztiszt-
viselők kötelesek étkezni. 

Mint Tomaso Napolitano közli könyvében, a 
moszkvai „konyhagyár" naponta 70.000 ebédet 
készít. Az ételek szállítása, mosogatás, stb., 
mind gépek útján történik. Közös családi ét-
kezésről tehát nem lehet szó, csak egy vegeta-
tív funkció tömegben való lebonyolításáról. 

Olaszországi tanügyi hírek. 
A „Diritti della Scuola" mindig gazdag és 

magas színvonalú szépirodalmi rovatában ér-
dekes ismertetést ad Tomaso Napolitano: 
„Maternitá ed infanzia nell U. R. S. S." című 
művéből, melynek néhány gondolatát, a mai 
szovjet-orosz nő helyzetéről, érdemesnek tart-
juk itt közölni. 

„Bár az orosz törvények a munka és ma-
gánélet terén kimondták a nőnek a férfivel 
való teljes egyenjogúságát, a házaséletről való 
újszerű felfogás, a család megszüntetése csök-
kentette, sőt megszüntette a nő életének, tevé-
kenységének etikai értékét annyira, hogy a 
nőt tisztán gazdasági egyeddé alacsonyította. 
„Család" és „Kommunizmus" két ellentétben 
álló fogalomnak tűnik föl. A bolsevista elvek-
nek az első években, a legszélsőségesebb mér-
tékben való alkalmazása idején (mely elvek-
nek a végrehajtásában a szovjetkormány kény-
telen volt egyre több engedményt tenni), egye-
nesen a kommunista eszmén ejtett sérelemnek 
tekintette azt, hogy egy férfi kizárólagos ma-
gántulajdonába vegyen egy nőt. A saralofi 
szovjet még 1919-ben egyenesen határozatba 
hozta, hogy „az összes nők a 17-től a 32-ik élet-
évükig nem képezhetik ezentúl senkinek ma-
gántulajdonát, hanem köztulajdonnak tekin-
tendők." Ettől a sajátos rendelkezéstől nagy 
az út 1926-ban a házasság, a család és annak 
védelme ügyében hozott törvényig, amely idő 
alatt az orosz nő helyzetében mélyreható vál-
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Az édes otthon, a kedélyes együttlét szülők és 
gyermekek között teljesen ismeretlen foga-
lommá vált a szovjetben. A tisztán munkatel-
jesítményt adó géppé süllyedt férfi és nő er-
kölcsi tartalom nélkül tengeti sivár, szürke 
életét. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Magyarosan. (1934, 5—6. szám.) 
Népszerű nyelvművelő folyóiratunk legújabb 

számába az első közleményt Zolnai Gyula írja. 
Cikksorozatot kezd ezzel a címmel: „Van-e 
szükség nyelvművelésünk irányítására1?" So-
kan ugyanis nem látják nyelvünk mai helyze-
tét súlyosnak, s ezért nem tartják a megindult 
nyelvvédelmi mozgalmat minden tekintetben 
szükségesnek. A kiváló nyelvtudós ezzel az al-
kalommal arra a veszedelemre mutat rá, hogy 
nyelvünknek, szókincsünknek eredetiségét a 
latin szavak egész serege veszélyezteti. Jegyez-
zük meg, hogy ezek között helytelen képzésű 
is akad. Gyakran halljuk, hogy valamilyen 
ténynek levonják konzekvenciáit. Ennek a suta 
kifejezésmódnak egyik hibája, hogy a latin 
többes alakhoz még a magyar többes szám je-
lét is hozzáillesztették. Egyesek nem tartják 
elég kifejezőnek, ha szokatlan időjárásról pa-
naszkodunk, szerintük a rendestől eltérőnek 
abnormális a neve. Aki latinul tanult, tudja, 
hogy legfeljebb abnormist lehetne mondani, ha 
ugyan nyelvünk mindkettő nélkül meg nem 
tudna lenni. A cikk eredményeként a szerző 
hangsúlyozza, hogy a latin szavak használatá-
ban megnyilvánuló szertelenségről „nyelvünk 
önállóságának és eredetiségének eszméjéért le 
kellene mondanunk". 

A nyelvünket nemrégiben ért súlyos táma-
dásba még mindig sokan nem tudnak bele-
nyugodni. Egy német anyanyelvű író „A ma-
gyar nyelv a vádlottak padján" c. cikksoro-
zatban közölt tárgyilagos hozzászólásában meg-
említi, hogy nekünk rövid, pontos, észszerű 
alakjaink vannak. Kinevetlek, a német ezt 
négy szóval így mondja: ich lache dich aus. 
Csury Bálint „Bántó idegenszerűségek" címén 
rámutat a kifejezetten és kimondottan hibás 
használatára. Ausdrücklich, ausgesprochen szol-
gai fordításával van itt dolgunk. A magyar 
ezt így mondja: határozottan, világosan, nyil-
vánvalóan. Az egyik közlemény arra hívja fel 
figyelmünket, hogy egyesek olykor hibásan 
használnak hosszú magánhangzót. Ver bunkós, 
Borsód-félék kezdik felütni fejüket, pedig jól 
tudjuk, ez a két szó helyesen: verbunkos, Bor-
sod. Éppúgy le kell szoktatnunk tanítványain-
kat arról is, hogy hibásan (hosszú ő-vel) kör-
utat ne mondjanak, s szigorúan ellenőrizzük, 
hogy mindig körútról beszéljenek. Igen hasz-
nos a „Nyelvújítások" című rovatnak minden 
egyes tanítása. Mindegyiket meg kellene könyv 
nélkül tanulnunk, hogy valamennyit állandóan 
észben tartsuk. Á 10. és 12. pont ezt a figyel-
meztetést tartalmazza. Megtart szavunkat ne 

szorítsuk ki a betart-tal a német einhalten ked-
véért. A lebont, lecsökkent, leszerel szókat ne 
szorítsuk ki a leépít szóval a német abbauen 
kedvéért. A folyóiratnak ez a száma is jó szol-
gálatot tesz a nyelvművelés nemes eszméjének. 

Dénesné Boga Janka: „Légy az élettársam." 
(Egy kis regény és tíz novella.) 

Az előttünk fekvő ízléses könyv egy mélyen 
érző és biztos látású írónő értékes regényét és 
elbeszéléseit tartalmazza. Regényének alakjai-
val ezerszer visszasírt Erdélyünk bércei kö-
zött, a vízaknai sóstavak partján a háború ki-
törésének éjszakáján ismerkedünk meg, hogy 
végigkísérjük nehéz sorsukat a háború vér-
zivatarain, forradalmakon és gazdasági össze-
omláson, a magyarság történetének legszomo-
rúbb évtizedén. A trianoni magyar sors min-
den problémája, gondja, terve és álma elvonul 
szemünk előtt a könyv hasábjain. Bármilyen 
szomorú legyen is azonban ez a sors, a regény 
mégis felemel és bátorít, mert főalakjaiban a 
magyarságnak olyan erős, munkától és vesze-
delmektől vissza nem riadó képviselőit mu-
tatja be, akik minden fegyverkezésnél bizto-
sabb zálogai a magyar jövőnek. 

Dénesné Boga Janka regénye érett, öntuda-
tos, kiegyensúlyozott írói munka. Cselekmé-
nyében a határozott vonalvezetés, alakjainak 
megmintázásában a léleknek és életnek isme-
rete, stílusában a gond és melegség hat. Fő-
hősének, az ízig-vérig magyar úr, Sáray And-
rásnak alakja szinte bronzba kívánkozik. A 
tanítócsalád rajza mélységes gyengédségével, a 
tanítói hivatás határtalan szeretetével, a taní-
tói kötelességek átérzésével és átélésével bilin-
cseli le az olvasót. Az elbeszélések mindegyike 
egy-egy pompás meglátás, telve üde színekkel, 
az élet valószínűségével. 

A könyvet az Országos Gárdonyi Társaság 
adta ki. 

Marczell Mihály dr.: A gyermek- és serdülő-
kor lelki képe. („A bontakozó élet" III. kötete.) 
Budapest, 1932. „Élet" kiadása. 280 lap. 

Elemi és továbbképző népiskoláink, valamint 
alsófokú szakiskoláink tanítóit, a leventeokta-
tókat, a középfokú általános irányú iskolák 
tanárait és általában a gyermekeiket tudatosan 
nevelni akaró szülőket szerzőnk nagy nevelés-
tanának nyolc kötete közül különösen a III. 
és a VII. kötet fogja érdekelni. Előbbi a cse-
csemő, a kisgyermek és a serdülő lélekrajzait, 
utóbbi pedig a nevelésnek az életkorok kifür-
készett állapotához igazodó részletes módsze-
rét tartalmazza. Ennek a két kötetnek tehát 
nagy a gyakorlati értéke, mégpedig azért, 
mert a benne foglaltak mind a családi, mind 
az iskolai nevelésben közvetlenül felhasznál-
hatók. 

Szerzőnk fent jelzett III. kötetében teljes 
egészében állítja elénk előbb a gyermeket, az-
után a serdülő leányt és fiút. Bő anyagát, ame-
lyet sokirányú nevelői munkájából és a lélek-
tan legújabb kutató módszereivel végzett meg-
figyeléseiből merített, négy főrészben elren-
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dezve teszi világosan áttekinthetővé. Ahogy az 
ébredező életről, a kisgyermek bontakozó lel-
kéről, az átmeneti életszakaszról és a serdülő-
kor lelki válságáról ír, tiszta képet ad ezen 
életszakaszok belső változásairól, indító erői-
ről és ezeknek az erőknek a lelki fejlődést be-
folyásoló hatásáról. Emellett részletesen ismer-
teti azokat az élményeket, lélekrezdüléseket, 
amelyek az egyéni fejlődés ezen szakaszaira 
jellemzők. S mivel határozottabb akar lenni, 
mint amennyire ezt a lélekkutató tudományos 
módszerek ma még lehetővé teszik, egyfelől a 
maga lelkének nagy beleélő erejével igyekszik 
elmélyedni a gyermekek és a serdülők lelki 
világában, másfelől több ponton idézi a nagy 
nevelőknek, költőknek és művészeknek a gyer-
mek- és serdülőkorra vonatkozó zseniális meg-
látásait. Ezen egyéniség-lélektani szemelvé-
nyek valósággal kidomborítják a gyermeklélek 
örömeire, szenvedéseire, első benyomásaira, 
öntudatra ébredésére, képzeletére, tehetségére, 
vallásosságára, erkölcsére, kísértéseire, mun-
kájára, barátkozásaira, iskolai élményeire vo-
natkozólag szerzett tapasztalatokat. A festő-
művészeti gyermekmeglátások pedig oly nap-
sugaras képsorozattal gazdagítják a világot, 
amelyből a gyermeki lény bája, azaz kedves-
sége, finomsága, édessége, okossága, egész ra-
gyogó élete kimeríthetetlenül árad felénk. 
Módszerének tengelye egyfelől a nevelőnek a 
gyermek felé való tudatos és bensőséges köze-
ledési vágyában, másfelől a gyermek öntudat-
lan és gátlásnélküli, azaz bizalomteljes maga-
tartásában van beágyazva. „A gyerekember, a 
föld tárgyi méreteit tekintve, parányi; de, az 
élet végső értelmét tekintve, az eget magában 
hordozó fönség." Ezért látja a gyermekben 
Isten szent küldöttjét, aki a földi élet fejlődési 
szakaszain keresztül az örök élet útjait járja. 

Minden újszülött életkincsek és életterhek 
hordozója. További élete tehát ezek minőségé-
től és mennyiségétől függ. Szerencse, hogy a 
jóra való hajlam erősíthető és fejleszthető; a 
káros diszpozíciók érvényesülése pedig épp ez-
által, továbbá megfelelő lelki gátlások előidé-
zésével csökkenthető. Mivel a kisdedóvó ezt 
már zsenge korban tudatosan és tervszerűen 
megteszi, azért tartja szerzőnk egyik legérté-
kesebb lélekfejlesztő intézményünknek. 

„A bontakozó gyermeklélek"-ről szóló rész-
ben szól azokról a tényezőkről (a családi kör, 
az elemi iskola, stb.), amelyek befolyásolják a 
kisgyermek fejlődését; majd rátér a gyermek 
első élményeinek vizsgálatára, arra a lelki tar-
talomra, amelyből kialakul a lélek tudatalatti 
rétege. Itt mutat rá először „az erőérvényesü-
lés neveléstanáénak lényegére, amikor hang-
súlyozza, hogy ne hirdessünk mindig csak har-
cot a bűn ellen, hanem igyekezzünk az ösztö-
nös életerőket a magasbatörés szolgálatába 
állítani. Ne törjük le, hanem értékeljük át a 
gyermek lelki erőit!' 

A 10-től a 14. életévig tartó életszakasz át-
meneti jellegű, amelyet már a később beálló 
pubertás befolyásol. Igaz ugyan, hogy „az élet 
gondja a palatáblával kezdődik"; de az élet-

tani változás és az ezzel járó lelki átalakulás 
a népiskola IV. osztályának elvégzése után 
válik szembetűnővé. Ezt mutatja az átmeneti 
életszakaszban levő gyermek általános lelki 
képe és főképen a fiúkról és leányokról külön-
külön készített lélekrajzok. Ezek révén bete-
kintést nyerünk a kisdiák, a tanoncfiú és a 
falusi fiú, valamint a kisdiákleány, a tanonc-
leány és a falusi leány életkörülményeibe és 
lelki alkatába. Itt tér ki szerzőnk a fiú- és 
leányinternátusok nevelőmunkájának ismerte-
tésére. 

A könyv IV. részében tárja fel a serdülő fiú 
és serdülő leány testi és lelki átalakulását, ér-
zelmi életének viharos hullámzását, az „én" ki-
emelkedését, első tudatos problémáit és figyel-
mének ráterelődését a világnézet elemeire. 

Szerzőnk hangsúlyozza, hogy minél nagyobb 
a szétesettség a gyermek és különösen a ser-
dülő belső életében, annál erősebb bennük a 
vágy egy segítő, megértő, felsőbbrendű ember 
után. Kaotikus állapotában biztos irányítást, 
ingatag magatartásában határozott egyen-
súlyt, szóval megértő, fejlődésre lendítő szere-
tetet vár. Olyan szeretetet, amely türelmes, 
nyájas, amely ,.nem keresi a magáét" s amely 
soha meg nem szűnik. 

Az ehhez való készséget csak az nyerheti el, 
aki a jerichói vak hitével kéri: „Uram, tedd, 
bogy lássak!" 

Szerzőnknek e fohászában tárul fel az a 
nevelő-lélek, amely a szeretet erejével úgy tud 
lehajolni a gyermekhez és serdülőhöz, hogy 
azt nemcsak megérti, hanem egyben föl is 
emeli. Váradi József. 

Szeptembertől — Márciusig. (Regény két kötet-
ben, írta Maróthy Jenő. Studium R.-T. kiadása, 
Budapest.) 

Mondjuk meg mindjárt, hogy a Szeptember-
től — Márciusig című könyv — nem regény. 
Abban az értelemben nem, hogy a regény esz-
tétikai szerkezetének nem felel meg. Ez azon-
ban nem annyit tesz, hogy a Maróthy hosszabb 
elbeszélő művét megróni akarnók. Ellenkezően. 
A könyv minden tekintetben gyönyörű kor- és 
néprajz, az elbeszélés anekdotás formájában. 
Valami új elbeszélő műfaj, amit korunk törté-
nelmi hullámzása, szelleme, százféle sajátos-
sága, a magyar föld különleges szépségeiből és 
a szerző egyéni művészetével írt és rajzolt a 
magyar lélek számára, mely úgy fogadja be 
Maróthy szeretetreméltó írói tehetségét, mintha 
nemzeti életének ragyogó derűjét ajándékul 
és kárpótlásul kapná vissza elrabolt hegyeink 
dús kincseiért. 

Maróthy Jenő a magyar Felvidék ihletett 
írója, költője, szerelmese. Lelkét a zólyomi, 
turóci, nyitrai, árvái, liptói, nógrádi, gömöri, 
trencséni, honti, barsi, szepesi bércek természeti 
szépségei árasztják el, azok élnek, lángolnak, 
dalolnak, tréfálnak, búsulnak és remegnek, az 
ott szenvedő népek dalaiban, játékában és 
könnyeiben, akár magyar, akár tót nyelven 
szólalnak meg: minden szó a magyar lélek 
szava. A tót, aki egy kukkot se tud magyarul, 
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éppolyan magyar, mint ahogy a magyar, aki 
egy szót se tud tótul, éppolyan tót, mint az 
igazi. A Felvidéknek az Isten külön nyelvet, 
külön lelket teremtett: az ezer év viszontag-
ságaiban örökre összeforrott Testvér tiszta, ne-
mes, meleg, szerető lelkét, melyből a felvidéki 
élet sajátos szelleme árad, benne annak ideál-
jaival: a munka, a becsület és a hit szeplőtlen 
varázsával. Mindez Maróthy Jenő írásművé-
szetében megragadó erővel fogja meg az ol-
vasó lelkét is. Azt mondhatjuk, hogy a Szep-
tembertől — Márciusig: csupa mosolygás, csupa 
derű, csupa kedvesség, tele költészetével annak 
az írónak, aki érezhető nagy-nagy szeretettel 
nézi szülőföldje becsületes népét és a festői 
tájékokat, melyeket egymásnak, a boldogság-
nak, a szeretetnek kivételes világául teremtett 
a magyarok Istene. Maróthy Jenő rajongó sze-
relmese és szinte tökéletes művésze ennek a 
ragyogó világnak. Szeptembertől — Márciusig 
című alkotásában megdicsőítette szülőföldjé-
nek derűs szellemét s ez az alkotás feljogosít 
bennünket arra a várakozásra, mellyel írói 
pályájától még sok dicsőséget várunk a ma-
gyar irodalomnak és sok mosolygást nemze-
tünk elfáradt lelkének. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Johannes Netzer: Das pädagogische Problem 
der tjberparteilichkeit (A pártfelettiség peda-
gógiai problémája) 1933, 106 lap. 

A pártatlanság minden igazi nevelésnek vele-
járója, kritériuma. A hivatása magaslatán álló 
nevelő kerüli a pártoskodást, részrehajlást, 
kedvezést: minden vonatkozásban elfogulatlan 
igyekszik lenni, cselekedeteit csak az érdem, 
az érték irányítja. Ennek a szinte természetes 
követelménynek hangsúlyozása, mostanában 
fokozottan időszerű, mert az átélt nagy meg-
rázkódtatások következtében az erkölcsi és tár-
sadalmi alapfogalmak elhomályosodtak, el-
mosódtak, részben veszendőbe mentek. Nép, 
nemzet, nemzeti nevelés, vallás, erkölcs külön-
váltak, mindegyik a maga útján igyekszik bol-
dogulni és boldogítani: mindegyik rászorul 
valamely pártosságmentes, egységes szinté-
zisre a türelmesség (tolerancia) és emberies-
ség (humanitás) jegyében, mert csak ebből fa-
kadhat a nevelésnek és nevelőnek pártok felett 
álló fogalma. 

Szerzőnk főleg felekezeti vonatkozásban ok-
nyomozó alapon négy főfejezetben tárgyalja 
a kérdést: 1. A türelmesség pedagógiai fo-
galma, 2. A semlegesség fogalma az iskolák 
hitvallásával kapcsolatban, 3. A felekezeti kér-
dés leküzdése a humanitás fogalmában, 4. 
A pártfelettiség mint a nevelés lényeges is-
mertetőjele. Az első fejezetben felsorakoztatja 
a különböző korok nevesebb képviselőinek ide-
vágó nézeteit. Comenius, aki utalt arra, hogy 
minden hitben, történelmi kiilönalakja mel-
lett, racionális egyetemes vonások is rejlenek, 
amelyek az igazi vallásosság magvát alkotják. 

Leibniz, aki az egyházi tekintély katolikus elve 
és a protestánsok szabad belátása között köz-
vetíteni igyekezett. Rousseau, akinél a feleke-
zeti kérdés gyakorlati pedagógiai jelleget öl-
tött és aki arra törekedett, hogy a nevelés út-
ján keltsük életre a növendékben a vallás 
igazi jellegét. Salzmann pedagógiájából egy 
természetes vallásra való nevelés bontakozik 
ki. Basedow az iskolában folyó általános val-
lásos nevelést elkülönítené a felekezetek dog-
matikus hitoktatásától. A filantropisták a hit-
vallás korlátlan szabadságát követelik és más 
felekezetbeliekre ezt a népelnevezést alkották: 
Religionsverwandte (vallásrokonok). A szerző 
ezután a pedagógiai türelmesség elemzésére 
tér át, amelynek motívumát „abban a feszült-
ségben látja, amely kialakult tartalmiság és 
ható közösségi tudat között fennáll". A neve-
lés feladata a növendékben az aktív türelmes-
ség álláspontját kifejleszteni, hogy az egymás-
sal szembenálló világnézetekből az együttjáró 
felelősség kialakulhasson. A semlegességnek 
szentelt fejezetben rendre szóvá teszi a XIX. 
században előnyomuló nemzeti nevelést, amely 
politikamentesítés által a közösségre való ne-
velésre törekszik: ennek egyik harcos képvise-
lője Diesterweg. Ebben az irányban halad a 
„kiszélesülő népművelés" is, amely a mai isko-
lánkívüli népművelésnek felel meg. Már a 
jelenkorba nyúlik át a szocializmusnak, kato-
licizmusnak és protestantizmusnak viszonya a 
semleges állampedagógiához. Az elsőnek elmé-
letét Max Adler fejti ki Neue Menschen (Űj 
emberek 1924) című könyvében, amelyben töb-
bek között ezt írja: „A nevelésnek, amely a 
bourgeoisie kezében az uralom osztályeszköze, 
a proletariátus önsegélyének osztályeszközévé 
kell átalakulni." A katolikus álláspontot annak 
egyik vezérképviselője Josef Schröteber ebben 
foglalja össze: „Minthogy a földi társadalmi 
javak keretében mi az államot tökéletes társa-
ságnak tekintjük, azt hatáskörében legfőbb 
fórumnak fogadjuk el." A protestáns felfogást 
Delekat, Dibelius, Naumann és Weidel művei 
alapján ismerteti: az ajánlott megoldások pe-
dagógiai értéke ugyan vitás, ám azért vala-
mennyien megegyeznek abban, hogy a feleke-
zeti szempont értékelését alá kell rendelni an-
nak a kapocsnak, amely a nép kulturális egé-
szében valamennyiünket összetart. Ezzel elér-
kezik a szerző a humanitás fogalmához, amely 
a felekezeti i>robléma kiengesztelésére van 
hivatva. „Mindenki, aki embernek született, 
egyazon legfőbb célra született: arra, hogy 
ember legyen" (Comenius: Didactica Magna). 
A pártatlanság az emberi művelődésnek örök 
eszményében, a tiszta humanitásban gyökered-
zik, amely egybefogja az egész emberiséget az 
egyéntől a legnagyobb emberi közösségekig, 
eléje tartja az örök eszményeket és kijelöli 
azokat az utakat és eszközöket, amelyeken a 
kultúra megteremthető. A humanitás fogal-
mának és tartalmának ismertetése után Pesta-
lozzinál, Fröbelnél és Schleiermachernél „A 
pártfelettiség mint a nevelés lényeges alkotó 
része" címmel külön fejezet következik. 
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Végső fokon és eredményként a művelődési' 
tartalmakon fordul meg a dolog, ami egyben 
utal a nehézségekre is, mert a művelődés tár-
gyai döntő befolyással vannak a nevelés folya-
matára. Ma még az általános műveltség tartal-
mában sincs egységes megegyezés, mert a kul-
túra különböző hordozói ezt egyének és párt-
érdekek szerint állapítják meg; de még ha ez 
sikerülne is, a mester (tanító, tanár, nevelő) 
egyénileg és a növendékhez való viszonyában 
bizonyos megkötöttség alól nem szabadulhat 
fel. A közvetlen, igazi élet azonban másnemű 
szellemi tartalmakon épül fel: bizalom, becsü-
letesség, hűség, megbízhatóság, kölcsönös se-
gítés minden politikai, felekezeti, társadalmi 
elfogultságtól mentesen. Ez a legtágabb érte-
lemben vett szeretet, Comenius szerint az 
Unum Necessarium, az ami az ellentéteket ki-
egyenlíti és a nevelést a viszonylagos önálló-
ság magaslatára emeli. Az említett erények-
nek kifejlesztésére a pedagógia különböző tar-
talmakat és eszközöket alkalmazhat, még pedig 
úgy, hogy az egyes jelenségeken keresztül az 
általánosnak, egyetemesnek érvényesítése felé 
tör elő, a tartalmak közösségéhez, az igazi hu-
manitáshoz, amely nem jelent sem közönyt ós 
semlegességet, sem a felekeaet tagadását. 

Szerzőnk mellőzte a kérdésnek tárgyalását 
a gyakorlati (iskolai és házi) nevelés szempont-
jából. ami pedig erősen rávilágítana a pártos-
kodáson való felülemelkedés pedagógiai jelen-
tőségére. Nem szól a pártosság romboló hatá-
sairól az ifjúság erkölcseire, az érzékeny gyer-
meki léleknek igazságtalanság okozta megren-
düléséről, ami az egész életre kihat és a társa-
dalomra is veszedelmeket zúdíthat. Az iskolá-
ban tehát semmiféle „kivételezésének nincs 
helye: nem szabad az egyik tanulót a másik 
rovására érdekből, szeszélyből, vagy akárcsak 
rokonérzésből előnyben részesíteni, mert kü-
lönben vétünk a pedagógia szentsége ellen. 

k f . 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Japán születési és közoktatásügyi statisztika. 
Japán óriási haladását és hatalmasan előtörő 

becsvágyát a következő adatok világítják és 
okolják meg. 1932-ben a lakosság több mint 
egy millióval szaporodott (minden percre 4 
esik). 1927—28-ban a hivatalos statisztika sze-
rint volt 12,044.432 tanuló, köztük 56.524 egye-
temi, 700.000 középiskolai. A közoktatásügyi 
költségvetés 139,150.682 yen (1.400 millió frank) 
volt. A fiúknak 99-49%-a, a leányoknak 99-43%-a 
járt iskolába (1887-ben: 60-31%, illetőleg 28-26%). 

Középiskolai felvételi vizsgálat Ausztriában. 
A középiskolai reformmal kapcsolatban a 

középiskola első osztályába az első selejtezés 
érdekében megtartandó írásbeli és szóbeli fel-
vételi vizsgálat általában a népiskola 4. osztá-
lyának tancélját tartja szem előtt. Az írásbeli 
a következő 3 részből áll: a) a tanuló életköré-

ből merített tétel vagy egy kép leírása, b) a ta-
nuló életkorának megfelelő elbeszélés repro-
dukciója, c) négy alkalmazott számtani példa 
egész számokkal a négy alapműveletből. Kellő 
súlyt kell vetni a helyesírásra. A szóbeli vizs-
gálatnál gondolkozásbeli és ismeretbeli kérdé-
sek adandók fel: a németből beszéd- és mon-
datrészek megkülönböztetése, név- és igerago-
zás, fokozás; a számtanban a gépies számolási 
készség kipuhatolása is szerepel. A felvételi 
vizsgálatot ugyanarra az iskolaévre sem az 
illető, sem más középiskolánál nem lehet meg-
ismételni. 

Olvassunk lassan. 
A Journal des Instituteurs ily című cikké-

nek szerzője többek között ezeket írja: Miután 
elértük azt, hogy a gyermekek könnyen és fá-
radság nélkül tudnak olvasni, vissza kell őket 
terelni a mérsékelt, megfontolt olvasásra. Bol-
dog az, aki képes lassan olvasni, újra olvasni, 
szinte énekelve élvezni azokat a szépségeket, 
amelyek útjába kerülnek. Ez forrása minden 
erőnek és örömnek. Hiszen az igazi barátokat 
is csak gyakori és hosszas érintkezés után va-
gyunk képesek megismerni, megszeretni és ön-
magunk megismerésére értékesíteni. 

Üj pedagógiai főiskola Brüsszelben. 
A brüsszeli szabad egyetemmel kapcsolatban 

pedagógiai intézet létesült, amelyen egy há-
romtagú bizottság felügyelete mellett egye-
temi tanárok és kívülálló személyiségek tarta-
nak előadásokat. A rendes hallgatók legalább 
két évi tanulmány után sikerült vizsgálat 
alapján a pedagógiai tudományok jelöltje cí-
mét (candidat) nyerhetik el. 

Hangosfilmek nyilvános bemutatása. 
Az osztrák kormány egyik újabb rendeleté-

vel meghagyta, hogy hangosfilmeket nyilváno-
san előadni, vagy erre a célra másoknak áten-
gedni, csak akkor szabad, ha a kereskedelmi 
és közlekedésügyi miniszter a közoktatásügyi 
miniszterrel egyetértőleg erre az engedélyt 
megadja. Az ez ellen vétők közigazgatási ki-
hágást követnek el és a törvényszabta bünte-
tések alá esnek. 

Az életre való előkészítés. 
A L'Ecole című francia pedagógiai folyóirat 

egyik cikkírója ezt a kérdést veti fel: Hogyan 
felelhetünk rneg a szülők bizalmának, akik 
gyermekeiket iskolába küldik? Fejtegetéseinek 
lényege a következő: Mindenekelőtt az élet 
valódi értékének szabatos értelmezésével kell 
a gyermekeket megismertetni: a földi élet 
csak átmenet, célja a túlsó oldalon van. A sza-
vakat tettekkel kell kiegészíteni. Az élet kez-
deményező szellemet követel meg, a jobbnak 
művelését, a tunyaságtól való irtózást: mind-
erre megtaníthat az iskola, s jóllehet nem min-
denkin fog a tanítás, már egyeseknél elért 
eredmény is méltó jutalom a tanító számára. 
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h í r e k 
H ó m a n Bál int val lás- és közokta tásügy i 
m in isz te r k i tüntetése és ünnepeltetése. 

O s z t a t l a n u l lelkes örömet szerzett a ma-
g y a r közművelődés és közoktatás minden in-
tézményének m u n k á s a i között az az esemény, 
hogy Magyarország kormányzója Hóman 
Bálint dr. vallás- és közoktatásügyi minisz-
tert az elsőosztályú magyar érdemkereszttel 
tüntette ki. 

Mikor a vezér m u n k á j á t ilyen megkülön-
böztető kitüntetéssel méltányolják, ennek 
sugara i , természetesen, á t r agyog ják táborát 
is. H a a vezér k i tűnő , ez a n n a k a bizony-
sága, hogy serege mél tó hozzá és ezt Hóman 
Bál in t miniszter vezéri nagy képességeivel 
t u d t a elérni. I l y k é p az öröm is összhangot 
t e remt a közéletben, olyan összhangot, mely-
nek a nemzet l á t j a hasznát és termékenyí tő 
eredményei t . 

Körülijeiül mindennek sugalmazó hatása 
a l a t t jelent meg a vallás- és közoktatásügyi 
minisztér ium te l jes tisztviselői testülete Hó-
man Bá l in t dr. miniszternél j ú l i u s 21-én dél-
előtt és a testület örömteljes érzelmeit az 
összesség nevében dr . Szily • K á l m á n állam-
t i t ká r tolmácsolta. Az á l lamti tkár fennkölt 
t a r t a lmú és lelkes hangú beszéde a magyar 
k u l t ú r a ünnepévé ava t ta ezt az eseményt, 
mely magasan kiemelkedett a sablonos hiva-
talos tisztelgések közül. 

A z ál lamti tkár melegen köszöntötte Hó-
man Bál in t dr. miniszter t , a m a g y a r ku l tú ra 
h iva to t t vezérét. Tolmácsolta a miniszté-
r ium tisztviselői testületének há lás és öröm-
teljes érzelmeit. Részletesen emlékezett meg 
a miniszter f á r adha ta t l an munkásságáról , 
mellyel nagyszabású ku l t ú rp rog rammja 
megvalósí tásán dolgozik és már i s érezhető 
eredményekhez és sikerekhez vezeti a nem-
zetet és munkása i t . Biztosította a vezért, a 
tudós minisztert, hogy seregé, min t a nem-
zeti ku l túra d a n d á r a , egységes szellemének 
te l jes erejével és lelkesedésével követi vezé-
rét és büszke rá , hogy kormányozó és irá-
ny í tó m u n k á j á b a n résztvehet. Ebbel i érzel-
meit most összekapcsolja azzal az örömmel, 
hogy a miniszter m u n k á j á n a k , törekvései-
nek helyességét és értékét legfelsőbb ténye-
zők is megbecsülik. 

Hóman Bálint kul tuszminiszter t szemmel 
lá tha tóan meghato t ták az á l l amt i tká r rend-
kívül meleg szavai s munka t á r s a i ragasz-
kodása és elismerése. Megköszönte tisztvise-
lői megemlékezését, jók ívánsága i t és el-
ismerését s mindezek értékét teljesen átérzi. 
A miniszter m a g a át van ha tva attól a 

vágytól, hogy a t iszt ikar érdekében is min-
dent megtegyen, ami munkakedvét és lelke-
sedését fennta r t sa és fokozza. 

A meleg ünneplés általában a családias-
ság bensőségét egyesítette a közélet kultu-
rál is t áborának emelkedett hangula táva l és 
sokáig emlékezetes marad kedvességével és 
méltóságával, mely az érdemes testületet át-
hatot ta . 

Loczka Alajos egyetemi magántanár. A vallás-
és közoktatásügyi miniszter Loczka Alajos dr. 
áll. középiskolai igazgatónak, lapunk munka-
társának, a budapesti Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem bölcsészettudományi karán a 
„Természettudományi oktatás elmélete" című 
tárgykörből egyetemi magántanárrá történt 
képesítését jóváhagyólag tudomásul vette s őt 
ebben a minőségében megerősítette. 

Snasel Ferenc meghalt. Snasel Ferenc, a buda-
pesti I. ker. áll. tanítóképző-intézet ny. tanára, 
c. tanítóképzőintézeti igazgató a szegedi klini-
kán meghalt. A megboldogult a tanítóképzés-
nek több mint 40 évig fáradhatatlan munkása 
volt. Kezdetben a polg. isk. tanárképzőnek, 
majd pedig a különvált áll. tanítóképzőnek 
volt tanára, aki a mezőgazdasági oktatás fej-
lesztése körül elévülhetetlen érdemeket szer-
zett. Régebben a vallás- és közoktatásügyi, 
valamint a földmívelésügyi minisztérium meg-
bízásából több iskolatípus gazdaságtani tanter-
vének és utasításának tervezését ő készítette 
el s azok tárgyalása közben irányító szerepe 
volt az OKT-ban. Gazdaságtani tankönyveit 
évtizedeken át használták a különböző iskolák-
ban. A boldogultnak emlékét több száz tanít-
ványa szeretettel őrzi. 
Vakok mint dohánygyári munkások. A drezdai 
Sturm cigarettagyár 16 világtalan munkást is 
foglalkoztat. A vakok a dohányosztályozásnál 
vannak alkalmazva s ott igen megbízható, gon-
dos munkát végeznek. Itt igen fontos a meg-
bízható munka, mert az egyes dohányleveleket 
nagyon gondosan kell széjjelválogatni. Ujjaik-
nak különösen finom tapintóérzékével a vakok 
erre kiválóan alkalmasak s a látókkal teljesen 
egyenértékű munkát teljesítenek. Közöttük 
nem egy oly ügyes, hogy teljesítményével a 
látók átlagos teljesítményét felül is múlja. 
A világtalan munkások szorgalma példás. 
A munka megelégedést vált ki a vak munká-
sokból, akik, eredményeiket tapasztalva, teljes 
életkedvvel, vidáman és örömmel végzik mun-
kájukat. 
Rádió a vakokról a vakokhoz. A svédországi 
Motala rádióadóállomásáról a svéd „vakok 
napja" alkalmával a legkiválóbb svéd vakok 
egyike, Alrik Lundberg igazgató a svéd Vakok 
Országos Egyesületének vezetője tartott elő-
adást a rádióban, melynek során eszperántó 
nyelven üdvözölte a más országokban élő sors-
társakat s meghívta őket az 1934 augusztus 
4—10. napjain Stockholmban a vak eszperán-
tisták XIII. kongresszusára. 
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Olcsó nyaralás Debrecenben. A debreceni Tisza István 
Tudományegyetem augusztus hó 1—20-ig tartó Nyári 
Egyetemi Tanfolyamán a résztvevők száma évről-évre 
nő, mert a programm állandóan gazdagodik és Deb-
recen rohamos fejlődésével egyre több lehetőséget 
nyújt a pihenésre, fürdőzésre és a nyári szórakozá-
sokra is. A debreceni Nyári Egyetemen a legkiválóbb 
magyar és külföldi szaktudósok, egyetemi tanárok tar-
tanak előadást. Az előadások felölelik a modern ma-
gyar és idegen szépirodalmak, valamint a történet, 
pedagógia, filozófia és természettudományok legérde-
kesebb problémáit. Az előadások egy részét magyar, 
más részét német, olasz, francia és angol nyelven 
tart ják. Az előadások mellett lesznek magyar hang-
versenyek, szemléltető filmek, nyelvórák stb. Az elő-
adások délelőtt 8—10-ig és délután 5—7-ig lesznek, 
hogy bőségesen legyen ideje a hallgatóságnak a gyö-
nyörű parkká varázsolt Nagyerdőn való pihenésre, az 
ú j négymedencés városi strandon való fürdőzésre és 
a város nevezetességeinek alapos megismerésére. A 
tanfolyam két olcsó kirándulást szervez a magyar vi-
déki és fővárosi nevezetességek megismertetésére. Az 
egyik útvonala Debrecen—Nyíregyháza—Tokaj—Mis-
kolc — Lillafüred — Eger — Mezőkövesd — Hortobágy— 
Debrecen; a másik Budapest (1 hét), Balaton. A né-
met, olasz, francia, dán, lengyel, svéd, norvég, finn, 
észt és bulgár hallgatókból álló csoportot a magyar 
érdeklődők is elkísérhetik nagyon olcsó részvételi díj 
mellett. A hallgatóság a modem nagyerdei internátu-
sokban (1-—2—3 személyes szobák) nyer elhelyezést. 
Az étkezés pedig az „Angol királynő" éttermében tör-
ténik. A tandíj a tanfolyam egész tartamára 8 pengő, 
a lakás és ellátás díja 3 hétre 60 pengő. A hallgatók 
kedvezményes vasúti jegyet és olcsó villamosbérletet 
kaphatnak. 

Halálozás. Stolmár László nyugalmazott szé-
kesfővárosi iskolaigazgató életének 83. évében 
folyó évi július hó 7-én, a halotti szentségek 
ájtatos felvétele után visszaadta nemes lelkét 
Teremtőjének. Temetése július hó 10-én volt 
Apcon. A megboldogultban Stolmár László dr. 
fővárosi igazgató édesapját gyászolja. 
Pályázat a debreceni egyetemi Tisza István-interná-
tusba az 1934/35. tanév I-ső felére szóló felvételre. 

A Tisza-internátus kétemeletes palotája a Nagyerdő 
legszebb részén fekszik. Az internátusban 113 hallgató 
helyezhető el. Az épületben van társalgó, reggeliző, 
játék- és zeneterem, 61 lakószoba, 1—2—3-as ágy-
beosztással, internátusi ágyneművel, melynek tisztítá-
sáról az internátus vezetősége gondoskodik. Külön 
betegosztály (könnyű betegek számára) díjtalan gyógy-
kezeléssel. Házi szakkönyvtár, különböző folyóiratok 
és napilapok. Központi fűtés, meleg- és hidegvízszol-
gáltatás. Fürdők, zuhanyozótermek és külön mosdók. 
Az internátus tagjai a Mensa Academicán (Magoss 
György-tér) való étkezésre kötelesek, ahol az ebéd-
vacsora díja havi 22 P, csak ebéd 14 P. Vagyontalan, 
kiváló előmenetelt és kifogástalan magaviseletet tanú-
sító hallgatók a Mensán féldíjas (havi 11 P) ebéd-
vacsora, vagy félebéd (havi 7 P) kedvezményt nyer-
hetnek, ha ezért a Debreceni Egyetemi Diákjóléti Bi-
zottsághoz címzett szabályszerű kérésben 1934 szep-
tember 5-ig folyamodnak. A diákasztali kérésben ki-
tüntetendő az, hogy folyamodó félebéd-vacsora, vagy 
csak félebéd kedvezményt kér. Az internátus csak 

reggelit ad, mely 3 dl tejes kávéból vagy kakaóból áll 
két süteménnyel. 

A Tisza-internátus 1934/35. I-ső félévi dí ja szeptem-
ber 15-—január 15-ig 72 pengő, mely 18 pengős havi 
részletekben is fizethető. A díjért lakás, fűtés, világí-
tás, ágynemű mosása és reggeli jár. Az összes díjak 
minden hónap 5-ig a Diákjóléti Bizottság irodájában 
(Központi Egyetem) fizetendők. 

A Tisza-internátusban csak szorgalmas, jó előmene-
telő, a debreceni egyetemre beiratkozott és tanulmá-
nyait rendes időben végző egyetemi hallgatók vehetők 
fel. A Debreceni Egyetemi Diákjóléti Bizottsághoz 
címzett felvételi kérések 1934 szeptember hó 5-ig a 
Diákjóléti Bizottság irodájába (Egyetem központi épü-
let) adhatók be. A kérést erre a célra szolgáló nyom-
tatvány kitöltésével és aláírásával kell beadni. Nyom-
tatványt a Diákjóléti Bizottság irodája díjtalanul, vá-
laszbélyeg beküldése esetén postán küld. Mellékelni 
kell: 1. Az egyetemre először iratkozók részéről az 
érettségi bizonyítvány, a folytatólag iratkozók részé-
ről teljes leckekönyv hiteles másolatát. 2. A szülők 
társadalmi állását, vagyoni helyzetét és családi viszo-
nyait ismertető községi, bizonyítványt. 3. Szülői vagy 
gyámi nyilatkozatot az internátusi díj pontos fizetésé-
ről. Hiányosan felszerelt vagy a pályázati határidőn 
túl beadott kéréseket figyelembe nem veszünk. A fel-
vétel csak internátusi orvosi felülvizsgálat után válik 
véglegessé. 

Debrecen, 1934 július hó 16-án. 
Dr. Szentpétery Kun Béla s. k., 

egyetemi ny. r. tanár, bizottsági elnök. 

Pályázat a debreceni Horthy Miklósné Egyetemi 
Leánykollégiumba az 1934/35. tanév I-ső felére 

szóló felvételre. 

Az Egyetemi Leánykollégium, mely a Magoss György-
tér 18/c. szám alatt nagy kerttel körülvett emeletes 
épületben van elhelyezve, 50—52 egyetemi hallgatónő-
nek nyúj t otthont. A kollégiumban a 16 lakószobán 
kívül van társalgóterem házi szakkönyvtárral, folyó-
iratokkal és napilapokkal, rádióval, fürdő- és mosdó-
szobák, vasaló- és mosóhelyiség. Valdmennyi lakó-
szoba tágas, világos és célszerűen bútorozott. Ágy-
neműt a kollégium ad. 

Az Egyetemi Leánykollégium I-ső félévi díja (szep-
tember 15—január 15-ig) 80 P, mely havi 20 pengős 
részletekben is fizethető. Ezért a díjért jár lakás, fű-
tés, világítás, ágyneműmosatás és reggeli, továbbá né-
met és francia nyelvoktatás. A felvétel és így a fize-
tési kötelezettség is egy tanfélévre, szeptember 15—• 
január 15-ig szól, még abban az esetben is, ha a fel-
vételt nyert hallgatónő félévközben a kollégiumot akár 
betegsége miatt, akár fegyelmi okból elhagyja. 

Az Egyetemi Leánykollégiumba csak szorgalmas, jó 
előmenetelű, a debreceni egyetemre beiratkozott és 
tanulmányait rendes időben végző egyetemi hallgató-
nők vehetők fel. A Debreceni Egyetemi Diákjóléti Bi-
zottsághoz címzett felvételi kérések 1934 szeptember 
hó 5-ig a Diákjóléti Bizottság irodájába adhatók be 
(Egyetemi központi épület). A kérést e célra szolgáló 
nyomtatvány kitöltésével és aláírásával kell beadni. 
Nyomtatványt díjtalanul, válaszbélyeg beküldése ese-
tén postán küld a diákjóléti iroda. Mellékelni kell: 
1. Az egyetemre először iratkozók részéről az érettségi 
bizonyítványmásolatot, a folytatólag iratkozók részé-



592 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 67. ÉVF ^ 

ről a teljes leckekönyv hiteles másolatát. 2. A szülők 
társadalmi állását, vagyoni helyzetét és családi viszo-
nyait ismertető községi bizonyítványt. 3. Szülői vagy 
gyámi nyilatkozatot az intemátusi d í j pontos fizetésé-
ről. Hiányosan felszerelt, kellő tanulmányi eredményt 
nem igazoló, valamint a pályázati határidőn túl be-
adott kérések figyelembe nem vétetnek. A felvétel csak 
kollégiumi orvosi felülvizsgálat után válik véglegessé. 

A kollégisták az épület alagsorában elhelyezett 
Mensa Academicán való étkezésre vannak kötelezve, 
ahol az ebéd-vacsora dí ja havi 22 pengő. Vagyontalan, 
kiváló előmenetelt és kifogástalan magaviseletet tanú-
sító hallgatónők a Mensán féldíjas (havi 11 pengő) 
ebéd-vacsora vagy félebéd (havi 7 pengő) kedvezményt 
nyerhetnek, ha azért a Debreceni Diákjóléti Bizott-
sághoz címzett, szabályszerű nyomtatványon 1934 
szeptember 5-ig folyamodnak. A diákasztali kérésben 
kitüntetendő az, hogy folyamodó félebéd-vacsora vagy 
csak félebéd kedvezményt kér. 

Debrecen, 1934 július hó 16-án. 
Dr. Szentpéteri Kun Béla s. k., 

egyetemi ny. r. tanár, bizottsági elnök. 

H I V A T A L O S R É S Z 

Pályázati hirdetmény. 
(Közzététetik a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszternek 44.591/1934. számú rendelete 

alapján.) 
A kecskeméti m. kir. állami gazdasági szak-

tanítónőképző-intézetnek az 1934/35. tanév fo-
lyamán újból megnyitandó 1. évfolyamára való 
felvétel tárgyában. 

A kecskeméti m. kir. állami gazdasági szak-
tanítónőképző-intézetnek, az 1934/35. tanév fo-
lyamán újból megnyitandó I. évfolyamára való 
felvételre pályázatot hirdetek. 

A gazdasági szaktanítónőképző-intézet tanul-
mányi ideje folyó évi október hó 1-én kezdődik 
és két tanévre terjed. Az első évfolyamára ösz-
szesen legfeljebb 15 fizetéses hallgató vétetik 
fel, akik a megállapított beiratási díjon kívül, 
tandíj, lakás és ellátás címén havonkint ötven 
pengőt tartoznak negyedévi előleges részletek-
ben az intézet pénztárába befizetni. 

Pályázhatnak 22. életévüket még be nem töl-
tött oly hajadon elemi iskolai tanítónők, akik-
nek jelesrendű elemi népiskolai tanítónői ok-
levelük van. 

A pályázóktól ép, teljesen egészséges szerve-
zet annál is inkább megkívántatik, mivel a 
tanfolyamra feivett hallgatók részére, a gya-
korlati munkában való részvétel alól felmen-
tés nem adható. 

A 2 pengős okmánybélyeggel ellátott kér-
vényhez a következő okmányok csatolandók: 

a) Születési anyakönyvi kivonat. 
b) Elemi iskolai tanítónői oklevél. 
c) Magyar állampolgárságot tanúsító ható-

sági bizonyítvány. 
d) Erős és teljesen egészséges szervezetről, 

valamint testi és szellemi épségről szóló ható-
sági tisztiorvosi bizonyítvány. 

e) A szülők foglalkozását és vagyoni állapo-
tát, a kiskorú gyermekek számát feltüntető 
újabb keletű hiteles községi bizonyítvány. 

f ) Erkölcsi bizonyítvány. 
g) Esetleges szolgálati bizonyítvány. 
A felvételeknél vidéken nevelkedett, a falusi 

gazdasági életet ismerő, s így a gyakorlati me-
zőgazdaság iránt több érzékkel bíró pályázók 
előnyben részesülnek. 

A pályázati kérvényeket a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez címezve, annál a 
tanítóképző-intézet igazgatóságánál kell be-
nyújtani, amely intézetnél a pályázók elemi 
népiskolai tanítónői oklevelüket szerezték. 

A már működésben levő elemi iskolai tanító-
nők kérvényeiket a működésük helyére illeté-
kes kir. tanfelügyelőkhöz tartoznak benyúj-
tani. 

A beérkezett pályázati kérvényeket a tanító-
képző-intézet igazgatója és az intézethez beosz-
tott gazdasági szaktanár, illetve kir. tanfel-
ügyelő átvizsgálják és felvételre csak azokat 
hozzák javaslatba, akik a tanítóképző-intézet 
öt évfolyama alatt a háztartási teendők és a 
kézimunka iránt a legnagyobb hajlamot és 
kedvet mutatták, illetőleg a gazdasági szak-
tanítónői pályára való rátermettségüknek ta-
nítónői szolgálatuk alatt is tanújelét adták. 

Az egyes igazgatók, illetve kir. tanfelügye-
lők a kérvényeket jelentésük kíséretében a 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez terjesz-
tik fel. 

A gazdasági szaktanítónőképző-intézetbe a 
hallgatókat a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter javaslatára, a földművelésügyi 
miniszter veszi fel. 

A felvett hallgatók jelentkezésükkor gazda-
sági irányú felvételi vizsgálatot tesznek és 
ezenfelül orvosilag is megvizsgáltatnak, mivel 
az intézet kötelékébe való felvétel véglegessé 
csakis akkor válik, ha a pályázó a vizsgálaton 
is minden tekintetben alkalmasnak találtatik. 

Pályázati határidő 1934. évi augusztus hó 15. 
Budapest, 1934. évi július hó 11-én. 

M. kir. vallás- és közoktatásügyi Miniszter. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Dr. Imre Sándor. A tehetségesek nevelése. — Barabás 
András: A tanítási stílus és annak alkotó tényezői. — 
Drozdy Gyula: A produktivitás a nevelésben. — Dr. Lő-
rinczy Szabolcs: Az iskolaszanatórium. —- Salamon Emi-
lia: Szünidei tanítói továbbképző tanfolyam. — Kilián 
Zoltán: A természettudományok a rádiókban. — Gyakor-
lati pedagógia. Molnár Pál: A gőzgépek, a gőzhajó és a 
vasút feltalálása. —• Hazai és külföldi tanügyi lapok-
ból. A családi forradalom. — Énektanítás a falusi isko-
lákban. — Olaszországi tanügyi hírek. — Tudomány, iro-
dalom, művészet. •— Külföldi irodalom. — Külföldi 
szemle. — Hírek. Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi 
miniszter kitüntetése és ünnepeltetése. — Hivatalos rész. 

A szerkesztésért felelős: DBOZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LÖBINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egvetemi Nyomda Bpest, Múzeum-kőrút S. 
A kiadásért felelős: CZAKÓ ELEMÉR. 
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P Á L Y Á Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosa» 
szétküldhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjfik. 

A kiadóhivatal. 

ŰJCSANÁLOS község iskolaszéke osztatlan elemi isko-
lájánál nyugdíjazás folytán megüresedő községi tanítói 
állásra pályázatot hirdet. 

Javadalmazás a törvényszerinti készpénzfizetés és termé-
szetbeni lakás. Az okmányokkal kellően felszerelt kérvé-
nyek augusztus hó 21-ig alulírott községi iskolaszéki elnök-
nél nyújtandók be. A választás napját később fogom ki-
tűzni és a pályázókkal közölni. Helyi jelölt van. 

Űjcsanálos, 1934. évi július hó 10-én. 
Hám Bódog 

(294) községi iskolaszéki elnök. 

NAGYLÉTA I. számú görög katholikus egyháztanácsa 
megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalma: természetbeni lakás kerttel, 13 hold szántóföld, 
714 D-öl szőlőföld, 5 legeltetési jog, 20 köböl rozs, 62 P 
szántásdíj. összesen 37 értékegység és államsegély. Adót 
javadalmas fizeti. Kötelessége: rábízott osztályok vezetése, 
kántori teendők végzése, énekkarszervezés és segédkezés 
minden vallásos tevékenykedésben. Kellően felszerelt, vá-
laszbélyeggel ellátott kérvények a nagylétai esperesi hiva-
talhoz küldendők. Énekpróba aug. 15., választás aug. 19-én. 
Költözködési és egyéb költségek visszatérítése nincs. (295) 

KEREKEGYHÁZ római katholikus egyháztanácsa a 
halálozás folytán megüresedett II. számú osztálytanítói 
állásra, a V. K. M. 69.030/1934. VI. főoszt. sz. rendelet 
szem előtt tartásával pályázatot hirdet. Az állásra olyan 
férfitanerők pályázhatnak, akik kántori oklevéllel és a kán-
torságban jártassággal bírnak, mert a megválasztott a 
kántort akadályoztatása esetén díjtalanul helyettesíteni tar-
tozik. Kezdő tanítók segédtanítói minőségben alkalmaztat-
nak. Fizetés törvényszerű. Kötelességei: a kijelölt osztály, 
esetleg osztályok vezetése, esetleg ismétlősök és leventék 
oktatása. A V. K. M. 69.870/1933. VI. főoszt. sz. rendelet-
ben foglalt okmányokkal felszerelt kérvények f. évi augusz-
tus hó 20. napjának déli 12 órájáig Altrichter Ferenc 
esperes-plébános címére küldendők be. Az állás f. évi szep-
tember 1-én elfoglalandó. (297) 

HERCEGSZENTMARTON (Baranya megye) római ka-
tholikus filiális egyházközsége nyugdíjazás folytán megüre-
sedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Jövedelem: 
20 egység és 1088 P készpénz, kétszobás-konyhás lakás. 
Kötelességek: díjlevél szerint. Pályázhatnak képesített, né-
metül tudó tanítók, válaszbélyeges kérvényben. Pályázati 
határidő: augusztus 22. Kántorpróba ideje: augusztus 19. 
délelőtt 10 óra. Választás: augusztus 23. Korteskedés ki-
záró ok. Költségmegtérítés nincs. Az állás szeptember 1-én 
elfoglalandó. Pályázatok: Plébánia, Németmárok címre 
küldendők. (309) 

BONYHÁD községi iskolaszéke a II . számú községi 
kisdedóvodában szervezett óvónői állásra pályázatot hir-
det. Az állás javadalma: a mindenkori állami "kisdedóvónői 
fizetés, természetbeni kétszobás lakás és a megállapított 
családi stb. pótlék. Pályázni óhajtók születési anyakönyvi 
kivonatukkal, kisdedóvónői oklevelükkel, magyar honossá-
got igazoló okmányukkal, továbbá a kommunizmus és a 
megszállások alatti magatartásukat is igazoló erkölcsi bi-
zonyítványukkal felszerelt kérvényeiket a községi iskola-
székhez nyújtsák be. A válaszbélyeggel ellátott pályázati 
kérvények beadási határideje jelen hirdetés megjelenésétől 
számított három hét. Az állásban helyettes működik. (299) 

DOMONY evangélikus egyháza magyar-tót szolgálati 
nyelvű kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalma 35 értékegység, évi 204 pengő készpénz, lakás, ál-
lamsegély. Pályázatokat a lelkészi hivatal címére: Do-
mony, Pest megye, augusztus 15-ig lehet beadni. (364) 

POROSZLÓ református egyháza pályázatot hirdet a 
nyugdíjazás folytán megürült VI. számú tanítói állásra, 
melynek javadalma a kezdő fizetés 50%-a, készpénzben 
és lakás. Ha erre az állásra valamelyik helybeli tanító 
választatnék meg, úgy a kántortanítói állásra lehet pá-
lyázni, melynek javadalma a kezdő fizetés 50%-a pénzben 
és terményben, 18 mm búza, 4 mm kétszeres, és lakás, a 
kántorságért 240 pengő és stóla. Fizetés értékegysége 21. 
A kettős kántorságot hetenként felváltva kell végezni. 
Ismétlő iskolásokért községtől külön díjazás. Pályázati 
határidő a megjelenéstől számított három hét. Kántori 
próba saját költségen, augusztus 21-én délelőtt 11 óra-
kor. Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. Egyház-
tanács. (366) 

TISZABÁBOLNA római katholikus iskolaszéke halálo-
zás folytán megüresedett férfitanítói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalmazása: 10% helyi javadalom, lakbér és a 
többi államsegély. Kötelessége díjlevél szerint. Válasz-
tás 12-én. Kántori oklevél szükséges. Katonai szolgálat 
igazolandó. Pályázati kérvények: Plébánia, Tiszabábolna 
küldendők. Állás szeptember 1-én elfoglalandó. (298) 

NAGYASSZONYFALVA helyettesítéssel betöltött ró-
mai kath. kántortanítói állására a V. K. M. 69.870/1933. 
VI. főoszt. sz. rendelet figyelembevételével pályázat hirdet-
tetik. Előírt okmányok válaszbélyeggel ellátva: Plébánia-
hivatal, Köveskút (Vas megye) küldendők (302) 

NYIRACSÁD gör. kath. iskolaszéke II. kántortanítói 
állásra s amennyiben ezen állásra a jelenleg működő kántor-
tanító választatnék át, I. kántortanítói állásra is pályá-
zatot hirdet. Választás augusztus 19-én. Pályázati feltételek 
a nyiracsádi gör. kath. lelkészi hivatalnál. Iskolaszék. (296) 

KARÁCSOND róm. kath. népiskolájánál III. tanítónői 
állására 15 napi határidővel pályázatot hirdetünk. Állás 
szept. 1-én elfoglalandó. Javadalma: 60%-os helyi, többi 
államsegély, kétszobás jó lakás. Kötelességét az iskolaszék 
jelöli meg. Helvi jelölt van. Plébános, iskolaszéki elnök. (303) 

RADOSTYÁN református presbitériuma pályázatot hir-
det kántor-tanítói állásra. Javadalom: 34 értékegység és 
államsegély. Határidő: lap megjelenésétől három hét. Ok-
mányokhoz válaszbélyeg csatolandó. Helyi jelölt van. Ref. 
lelkész, Radostyán. Posta: Parasznya. (304) 

MEZÖBERÉNY államsegélyes községi Zrínyi-óvódájá-
nál nyugdíjazás folytán megüresedett óvónői állásra pá-
lyázatot hirdetünk. 

Javadalom: 1. Törvényszerű fizetés, melyből 60% fizetés-
kiegészítő államsegély. 2. Természetbeni lakás. Pályázati 
határidő a pályázatnak a Néptanítók Lapjában történt 
megjelenésétől számított három hét. Az állás október hó-
nap 1-én elfoglalandó, a lakás november hónap 1-én. 

Pályázhatnak okleveles, magyar állampolgár óvónők. 
A kellően felszerelt kérvények az óvodai felügyelő-bizott-
ság elnöksége címére küldendők. 

Községi óvodák 
(307) Felügyelő-Bizottságu. 

« BARAKOVI1S JÁNOS 
m ü o r g o n a é p f t ö 

Rákospalota, Pázmány.út 72 . 

Ú J O R G O N Á T 
á t é p í t é s t , h o m l o k z a t i s í p o k a t , 
m i n d e n n e m ű jav í tás t a leg-
m é r s é k e l t e b b á ron vá l l a l . 
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NÁDUDVAR református egyháza pályázatot hirdet 
nyugdíjazással megüresedett I I I . számú fitanítói állásra. 
Javadalma 24 kh. föld, törvény szerinti lakbér, állam-
segély 60%, értékegység 23. Kötelessége reábízott osz-
tály vagy osztályok tanítása, kántor helyettesítése, egy-
házi törvény rendelkezései. Szabályszerűen felszerelt kér-
vények válaszbélyeges borítékkal augusztus 14-ig refor-
mátus lelkészi hivatalhoz küldendők. Állás szeptember 
1-én elfoglalandó. (367) 

JÁSZBERÉNY református egyháztanácsa pályázatot 
hirdet tanítói állásra. Javadalom: törvényszerű illetmény 
és lakbér. Állami fizetéskiegészítés 8|0%. Kötelesség: a reá-
bízott osztályok tanítása; külterületi tankötelesek vallás-
tanításánál segédkezés; a lelkész, kántortanító, tanító he-
lyettesítése betegség vagy akadályoztatás esetén; bel-
missziói munkában segédkezés. Pályázatok a V. K. M. 
69.870/1933. VI. sz. rendeletének megfelelően szerelendők 
fel. Külön igazolandó a kántori képesítés és a katonai kö-
telezettség teljesítése. Személyes megjelenés, saját költsé-
gen, előnyös. Az elsőízben megválasztott pályázó segéd-
tanítói minőségben nyer alkalmazást. Pályázati határidő: 
e hirdetés megjelenésétől számított három hét. Pályázatok 
válaszbélyeggel ellátva a jászberényi református lelkészi 
hivatalhoz küldendők. (311) 

MEZŐGYÁN református egyháza pályázatot hirdet 
nyugdíjazással megüresedett orgonista kántor-tanítói ál-
lásra. Javadalom díjlevél szerint: 43 értékegység és állam-
segély. Kántori fizetés: stóla törvényes. Kötelessége: a reá-
bízott osztályok tanítása, énekkar szervezése és vezetése, 
belmissziói munkában segédkezés, a községi gazdasági to-
vábbképző (ismétlő) iskola vezetése, külön díjazás mellett. 
Az állás segédtanítóval lesz a lehetőség szerint betöltve. 
A kántorpróba és a választás augusztus 26-án lesz meg-
tartva. A személyes megjelenés a meghívottakra kötelező, 
költség azonban nem téríttetik meg. Az elődtől gyümölcs-
fák megváltása az egyházmegye kiküldöttje által megálla-
pított értékben kötelező. Kellően felszerelt, válaszbélyeggel 
ellátott kérvények augusztus 21-ig a lelkészi hivatalhoz 
Mezőgyán (Bihar megye) küldendők. Az állás szeptember 
1-én elfoglalandó. (312) 

TIBOLDDARÓC római katholikus egyházközségének 
képviselőtestülete lemondás folytán megüresedett II. sor-
számú tanítónői állásra pályázatot hirdet. Kötelessége: 
díjlevél szerint. Fizetése: 40% helyi javadalom, lakás, többi 
államsegély. Pályázati határidő a lap megjelenésétől szá-
mított 21 nap. Választás augusztus 28-án délelőtt 10 óra-
kor. Kérvények: Róm. kath. Plébánia, Tibolddaróc címre 
küldendők. (313) 

NYÍRBÁTOR református iskolaszéke nyolctanerős is-
kolájánál pályázatot hirdet a nyugdíjazás folytán meg-
üresedő IV. számú tanítói állásra. Pályázhatnak egyaránt 
olyan nő- és férfitanítók, akik az idevonatkozó miniszteri 
rendeletben előírt okmányokkal felszerelt pályázati kérel-
müket 1934 augusztus 21-ig az Iskolaszékhez benyújtják. 
Kötelessége törvényszerű, úgyszintén fizetése is, mely csak 
a vallás- és közoktatási miniszter által megerősített tan-
erőnek biztosíttatik. Az állás 1934 szeptember 1-én elfog-
lalandó. Ha állásnélküli tanító választatik meg, úgy az 
segédtanítói minőségben és fizetéssel működik, a törvény 
idevonatkozó rendelkezései szerint. Válaszbélyeg melléke-
lendő. 

Nyírbátor, 1934 július 17. 
Varga János 

(314) iskolaszéki elnök. 
KUPA református egyháza helyettes kántortanítói ál-

lásra pályázatot hirdet. Javadalom: 12 kat. hold föld, 
4 köböl párbér-gabona, 14 méter tűzifa beszállítva, lakás. 
Pályázhatnak munkabíró nyugdíjasok is. Az állás október 
1-én foglalandó el. Pályázati határidő augusztus 15. Pá-
lvázatok: Református lelkészi hivatal, Kupa címre kül-
dendők. (341) 

TE TÉTLEN református egyháza pályázatot hirdet nyug-
díjazással megüresedett orgonista kántor-tanítói állásra. 

Fizetés az egyháztól: 1. 275-20 P készpénz. 2. Kilenc 
kath. hold 1232 D-öl szántóföld, 521 D-öl szőlőföld. 
3. 28-60 q búza, 14*40 q árpa. 4. Stóla: kis halottól 2 P, 
nagy halottól 4 P. 5. Természetbeni lakás. Földek adóját 
az egyház fizeti. Termény járandóságot az egyház évnegye-
denként a helyi piaci ár szerint készpénzben folyósítja. 
6. Fizetéskiegészítő államsegély. Értékegység 67. 

Kötelesség: IV—V—VI. fiúosztályoknak a tiszántúli ref. 
egyházkerület által kiadott tanterv szerinti vezetése. Kán-
tori kötelessége mindaz, amit az E. T. I t.-c. 49. §-a előír 
és lelkész helyettesítése és legátus ellátása. 

Próbaéneklés és orgonázás helyszínen augusztus 12-én 
délelőtt, saját költségen. Állás szeptember 1-én elfogla-
landó. Gyümölcsfákat elődjével kötendő megegvezés szerint 
megfizetni köteles. A V. K. M. 69.030/1934. sz. rendeleté-
nek megfelelő katonai kiképzést is igazoló kérvények be-
zárólag augusztus 11-ig a ref. lelkészi hivatalhoz: Tetét-
len (Hajdú megye) küldendők. (315) 

BOGYOSZLÓ plébániához tartozó Jobaháza egyház-
községi képviselőtestülete kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalma: 19 értékegység, államsegély. Kötelessé-
gei díjlevél szerint. Pályázhatnak róm. kath. vallású, kán-
tori oklevéllel bíró tanítók, akik valláserkölcsi magatartá-
sukat bizonyítvánnyal igazolják. A kellőképen felszerelt 
kérvények, bélyeges válaszborítékkal együtt, aug. 17-ig a 
bogyoszlói plébániahivatalhoz küldendők. Katonai szolgá-
lat elvégzése igazolandó. Korteskedés kizáró ok. Kántor-
próba és választás aug. 23-án délelőtt K 10 órakor. Meg-
jelenés kötelező. Költségmegtérítés nincs. A megválasztott 
az állást szept. 1-én tartozik elfoglalni. (316) 

NAGYDOBOS görög katholikus egyháza osztatlan isko-
lájához nyugdíjazással megüresedett kántortanítói állásra 
szeptember elsejei hatállyal pályázatot hirdet. Helyi java-
dalom 32 egység. Pályázati határidő augusztus 22. Vá-
lasztás augusztus 26-án, délután 2 órakor. Előtte próba-
éneklés. Kérvény szabályszerű mellékleteihez okvetlenül 
csatolandó községi bizonyítvány szülők, illetve pályázó 
vagyoni helyzetéről. Személyes megjelenést megkívánjuk. 
Útiköltséget nem térítünk meg. Pályázat: görög katho-
likus lelkészi hivatal, Nagydobos, Szatmár megye címre 
küldendő. Iskolaszéki elnök. (320) 

VÁRDOMB (Tolna m.) római katholikus egyházközségi 
képviselőtestülete kántortanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalma: 78 értékegység (kétszeresbúza, bor, föld, fa), 
78 aranykorona készpénz és lakás, a többi államsegély. 
Kötelességei: a püspöki rendszabályok szerint. A német 
nyelv tudása megkívántatik. Kérvények a VKM 69.870— 
1933. VI. sz. rendelet szerint felszerelve és megcímzett, 
megfelelő bélyeggel ellátott borítékot mellékelve, augusz-
tus 22-ig a várdombi plébánia hivatalhoz küldendők. Kán-
torpróbák a közbeeső vasárnapokon és augusztus 23-án, 
a választás napján. Személyes megjelenés megkívántatik. 
Semmiféle költséget nem térítünk meg. Korteskedés ki-
záró ok. Eddigi működés, esetleg katonai szolgálat és 
egyéb képesség igazolandó. A megválasztott állását októ-
ber 1-én tartozik elfoglalni. Elnök. (343) 

OSTFFYASSZONYFA evangélikus egyházközsége pá-
lyázatot hirdet osztálytanítói állásra. Javadalom: a kezdő-
illetmény 50%-a az iskolafenntartótól, a többi államsegély. 
Csak férfitanerők pályázzanak. Pályázati határidő a pá-
lyázati hirdetés megjelenésétől számított három hét. (321) 

NYIRCSÁHOLY római katholikus elemi iskolai kántor-
tanítói állásának lapunk folyó évi július hó 1-én meg-
jelent 13. számában közzétett pályázati hirdetésben a 
helyi javadalom szedési hiba folytán 63 egységnyire érté-
keltetett 36 egység helyett. Ennek folytán a pályázati 
határidő 1934 augusztus hó 10-ig meghosszabbíttatik. 
Kántorpróba s választás augusztus 11-én délelőtt. Plébá-
nia hivatal. (317) 

f S ) A / 
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CSÖRNYEFÖLD községi iskolaszéke pályázatot hirdet 
a nyugdíjazás folytán megüresedett I. tanítói állásra. 
Kötelessége és fizetése törvényszerű. Községtől jár : ter-
mészetbeni lakás, kerttel, 30% és 8 értékegység. Pályá-
zati határidő: a lap megjelenésétől számított 21 nap. 
A természetbeni lakás folyó évi november hó 1-én fog-
lalható el, addig a megválasztott lakbért élvez. Az állás 
szeptember hó 1-én foglalandó el. Az előírt okmányokkal 
felszerelt kérvények Községi Iskolaszék, Csörnyeföld, u. p. 
Felsőszemenye, Zala megye címre küldendő, melyhez bé-
lyeggel ellátott és megcímzett boríték is csatolandó. Is-
kolaszéki elnök. (344) 

OLASZLISZKA római katholikus egyházközsége kán-
tortanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma: kétszo-
bás lakás, 15 értékegység díjlevél szerint. Megjelenés, 
költözködés önköltségen. Korteskedés kizáró ok. Pályáza-
tok augusztus 12-ig a plébánia hivatalhoz. Választás nap-
járól külön értesítés. Plébánia hivatal. (327) 

VESZPRÉMPINKÓC községi tanítói állására, mely ró-
mai katholikus kántori teendőkkel van egybekötve, pá-
lyázatot hirdetünk. Javadalom: törvényes lakás, 7 érték-
egység és államsegély. Kérvényhez csatolandó: tanítói 
és római katholikus kántori oklevél, működési bizonyítvá-
nyok, családi és anyagi viszonyokat feltüntető okmányok, 
esetleges katonai szolgálat, születési bizonyítvány, er-
kölcsi bizonyítvány. Pályázati határidő: megjelenéstől 
21 nap. Községi iskolaszék. (318) 

CSÖMÖR római katholikus egyházközsége kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalma: háromszobás lakás 
melléképületekkel és kerttel; 15 kat. hold 1030 D-öl 
szántó, 3 kat. hold 872 D-öl rét ; páronként egy véka 
rozs értéke; stóla évenkint átlag 150 P. Deputátum poli-
tikai községtől évenkint 82 P. Értékegység: 77. Köteles-
ségei: az összes kántori teendők végzése és a rábízott 
osztályok tanítása. Pályázati határidő augusztus 21. 
Énekpróba és választás augusztus 23-án. A kellően fel-
szerelt kérvények az iskolaszékhez címzendők. (319) 

SAJÓSZÖGED római katholikus egyházközsége a kán-
tortanítói állásra pályázatot hirdet. Az állás jövedelme 
27 értékegység, természetbeni lakás, államsegély. Köte-
lességei díjlevél szerint. Kántorság az anyaegyházban és 
két leányegyházban. Korteskedés kizáró ok. Pályázati ha-
táridő augusztus 22. Választás augusztus 25-én. Az állás 
szeptember 1-én elfoglalandó. Válaszbélyeggel ellátott, 
teljesen felszerelt kérvények a plébánia hivatalhoz kül-
dendők. (342) 

PÁTY református egyháza a megüresedett orgonista-
kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom: lakás, 
kert, 14 hold föld, 2 m3 tűzifa; készpénz és 1 hl bor-
váltság címén 195 P 84 fillér; búzaváltság és munkavált-
ság címén 45 hl 12 liter búza; stóla egyházmegyei sza-
bályrendelet szerint; ismétlőiskola oktatásáért 136 P a 
községtől. Egy tanterem fűtésére 4 m3 tűzifát kap. Érték-
egység 52. Kötelessége a 4—6 osztály tanítása, szükség 
esetén lelkész helyettesítése, belmissziói munka, énekkar 
vezetése, faiskola kezelése. Kérvények a 69.870/1933. sz. 
V. K. M. rendeletben előírt okmányokkal és katonai vi-
szonylatának igazolásával, válaszbélyeggel ellátva a pá-
lyázat megjelenését követő 21 nap alatt a pátyi reformá-
tus lelkészi hivatalhoz küldendők. Pályázók próbaének-
lésre saját költségükön csak a presbitérium által kitűzött 
s levélben közlendő napon jelenhetnek meg. Állás szep-
tember 1-én elfoglalandó. (322) 

NYÍRBÁTOR izraelita iskolaszéke a nyugdíjazás foly-
tán megüresedett és ideiglenesen helyettes útján betöltött 
I. sorszámú tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés tör-
vényszerű. Helyi javadalom 50%. Pályázati határidő ezen 
hirdetés megjelenésétől számított három hét. 

Erre az állásra pályázhatnak magyar honos, okleveles 
nőtanítók. Dr. Szabó Sándor 
(323) isksz. elnök. 

HAJDŰDOROG görögkatolikus egyháztanácsa nyug-
díjazás folytán megüresedett III. sorszámú férfitanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Fizetés: segédtanítói 95% egy-
házközségtől, többi államsegély. Kötelessége: rábízott osz-
tály tanítása, szívgárda és énekkar vezetése, irodai munká-
ban való segédkezés. Válaszbélyeggel ellátott, szabály-
szerűen felszerelt kérvények Püspök úr önagyméltóságá-
hoz címezve, a lap megjelenésétől számított 21 nap alatt 
a hajdúdorogi görögkatolikus lelkészi hivatalba külden-
dők. Helyi jelölt van. (324) 

VAMOSPÉRCS református egyházának presbitériuma 
pályázatot hirdet a halálozás folytán megüresedett VI. 
számú rendes, illetve segédkántor-tanítói állásra. Helyi 
javadalom 40%, a többi államsegély; lakbér törvény sze-
rint. Kötelessége, amit a törvény előír. Belmissziói munká-
ban való jártasság feltétlenül szükséges és igazolandó. 
Énekkar vezetése kötelező. Csak orgonista-kántori ok-
levéllel bírók pályázhatnak. Próbaéneklés és próbaorgoná-
zás saját költségen augusztus 19-én délelőtt. A választás 
22-én. Állás szeptember hó 1-én elfoglalandó. Korteskedés 
a pályázatból való kizárást vonja maga után. Pályázati 
határidő a hirdetés megjelenésétől számított 21 nap. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter 69.870/1933. VI. sz. 
rendelete szerint felszerelt folyamodványok Bartha Dezső 
ref. lelkész, iskolaszéki elnök címére küldendők. Megcím-
zett boríték és bélyeg az okmányok visszaküldéséhez csa-
tolandók. Bartha Dezső ref. lelkész, iskolaszéki elnök. (325) 

ERDőCSOKONYA államilag segélyezett községi ál-
landó gyermekmenedékházának felügyelő-bizottsága a nyug-
díjazás folytán megürült menházvezetőnői állásra pályá-
zatot hirdet. Határidő 1934 augusztus 11. Fizetés: egy 
szoba, egy konyha természetbeni lakás és a mindenkori 
kezdő fizetés 40%-a (36 P havi), a többi államsegély. 
A hirdetési díjakat a kinevezett tartozik megtéríteni a 
községnek. Felszerelt kérvények Halka Sándor ref. esperes-
eimére, Erdőcsokonyára küldendők. (326) 

ZEI5EGÉNY római katholikus egyháztanáesa nyug-
díjazással megüresedett, államsegélyes kántortanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Német nyelvtudás kötelező. Helyi 
javadalom és kötelességek díjlevél szerint. Határidő aug. 
21. Énekpróba és választás augusztus 22-én délelőtt 9 óra-
kor. Kezdő segédkántor-tanítóként alkalmaztatik. Megjele-
nés, költözködés önköltségen. Válaszbélyeges kérvények 
Plébániahivatalba, Zebegény, intézendők. (328) 

DÖMSÖD község iskolaszéke, úgy is mint óvodai fel-
ügyelőbizottság, pályázatot hirdet a nyugdíjazás folytán 
megüresedett óvónői állásra. Javadalom törvényszerinti 
fizetés és természetbeni lakás. Kezdő óvónő csak segéd-
óvónőnek alkalmazható. A sajátkezűleg írt pályázati kér-
vények, oklevél, újkeletű tisztiorvosi, születési, erkölcsir 
illetőségi és esetleges működési bizonyítványok megcím-
zett, felbélyegzett borítékkal felszerelve, jelen pályázati 
hirdetménynek megjelenésétől számított 15 napon belül a 
községi iskolaszéknél nyújtandók be. (329) 

LENGYEL római katholikus egyházközsége pályázatot 
hirdet német „B" típusú, részben osztott iskolájú kántor-
tanítói állásra. Javadalom: háromszobás lakás mellék-
helyiségekkel ; 46 értékegységü természetbeni, 266 arany-
korona helyi járandóság; államsegély. Német nyelvtudás 
kötelező. Kötelessége díjlevél szerint. Pályázati kérvények 
az 56.127/1933. V. K. M. rendelet figyelembevételével fel-
szerelve Plébániahivatal, Lengyel (Tolna megye) címre 
küldendők. Határidő a hirdetés megjelenésétől számított 
három "hét. Kántori próba közbeeső vasárnapokon szent-
mise vagy litánia után. (330) 

Olvasóink fievelmébe ajánl juk az 

O P E R A Z O N G O R A T E R M E T , 
hol tanítók ELŐLEG N É L K Ü L a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsórendú Z O N G O R Á K A T , P I A N I N Ó K A T . 

B u d a p e s t VII , Klauzá l -utca 3 5 . si. 
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LÁTRÁNY (Somogy megye) református egyházközsége 
kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Évi javadalma: 
27"84 P, 17'20 q rozs, 6'60 q csöves kukorica, 17'05 ür-
méter fa, 14 kg hús, 14 kg só, 6 kg faggyú; páronként 
5'04 liter bor és egy fej káposzta; 5775 D-öl föld; stolá-
rék; háromszobás lakás melléképületekkel, az iskola pad-
lását azonban az egyház használja. Minden iskolásgyermek 
fizet egy csirkét, 31'26 liter rozsot és 46 fillért (ezt ugyan 
most az állam fizeti a gyermekek helyett). Az ismétlősök 
oktatásáért a község fizet évi 46'40 pengőt. Az egyház elvi 
okokból csakis ezen ősi díjlevélért vállal felelősséget. Ál-
lamsegély szempontjából 54 értékegység. Teendői: az osz-
tatlan iskola vezetése, a kántori teendők, általában min-
den, amit a törvény parancsol s amire a szeretet kötelez. 
Az állás október 1-én foglalandó el. Pályázati határidő 
három hét. Bemutatkozási költséget az egyház nem térít-
het meg. Szabályszerű kérvények a lelkészi hivatalhoz 
küldendők. (337) 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY református egyháza pályáza-
tot hirdet a XX. számú férfitanítói álláson segédtanító-
ságra. A fizetés állami rendszerű; kötelesség díjlevél sze-
rint. Lakás természetben, vagy esetleg lakáspénz. A kel-
lően fölszerelt kérvényekhez kántori oklevelet is csatolni 
kell; ha ez nem volna, akkor a megválasztott két év alatt 
tartozik azt megszerezni. Pályázati határidő a Néptanítók 
Lapjában való megjelenéstől számított 3 hét. Kérvények 
alulírotthoz küldendők. Helyi jelöltek vannak. 

Tereh Gyula 
(333) iskolaszéki elnök. 

KISVÁRDA római katholikus elemi fiúiskolájánál nyug-
díjazás folytán megüresedett II . tanítói állásra az iskola-
szék pályázatot hirdet. Javadalom: természetbeni lakás, 
20% helyi járulék és megfelelő államsegély. Kötelessége: 
a kijelölt osztály vezetése, szükség esetén kántori teendők 
végzése. Csak férfitanítók pályázhatnak. Orgonálásban és 
kántori teendőkben való jártasság igazolandó. Felszerelt 
kérvények augusztus hó 12-ig a kisvárdai plébániahivatal-
hoz küldendők. Választás augusztus 21-én. Személyes meg-
jelenés előnyös. Petheő József esperes-plébános. (334) 

DUNAKÖMLŐD katholikus iskolaszéke az V. sorszámú 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma: alapfizetés 
50%-a, törvényes lakbér, államsegély. Helybeli kántor 
megválasztása esetében egyidejűleg a kántortanítói állásra 
is pályázatot hirdetünk. Javadalma: 86 értékegység, 855 
pengő készpénz, természetbeni lakás. Szükséges: magyar 
és németnyelvű tanítói és kántori képesítés. Kötelességei 
díjlevél szerint. Aug. 25-én délelőtt kántorpróba és 26-án 
választás. (335) 

BONYHÁD községi iskolaszéke pályázatot hirdet a szep-
tember elsején nyugdíjazás folytán megüresedő bonyhád-
börzsönyi községi osztatlan iskolai tanítói állásra. Java-
dalom a politikai községtől: lakás melléképületekkel és 
kerttel. Négy köbméter kemény hasáb tűzifa, amely két 
értékegységnek van felvéve. A mindenkori kezdő tanítói 
fizetés 50%-a. A többi fizetéskiegészítési államsegély. Pá-
lyázati határidő jelen hirdetés megjelenésétől három hét. 
Pályázhatnak németül is tudó okleveles férfi- és nőtanítók. 
A V. K. M. 69.870/1933. VI. szerint felszerelt kérvények 
az iskolaszéki elnökséghez Bonyhád, címzendők. Megcím-
zett és megfelelő postabélyeggel ellátott boríték csatolandó. 
Helybeli pályázók vannak. (336) 

NAGYKŐRÖS város községi iskolaszéke pályázatot 
hirdet a szeptember 1-én nyugdíjazással megüresedő „Ka-
locsa Balázs" alapítványi óvónői állásra. Javadalom: ter-
mészetbeni lakás és a törvényes óvónői fizetés, melynek 
50% államsegély. Okmányokkal felszerelt pályázati kér-
vények Daróczy Antal iskolaszéki elnök címére Nagykőrös 
küldendők. Pályázati határidő a lap megjelenésétől számí-
tott 8 nap. Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. Ha erre 
az állásra a már itt működő óvónők közül valamelyik 
helyeztetnék át, akkor az így megüresedett állás lesz be-
töltve. (339) 

POLGÁR római katholikus iskola VII. számú tanítói 
állása nyugdíjazás folytán megüresedett. Csak férfi segéd-
tanítóval töltjük be. Helyi jelölt van. Ezen választás ese-
tén megüresedett polgár-rakottyási tanyai iskola segéd-
tanítói állására szintén csak férfiak pályázhatnak. Katonai 
szolgálat igazolandó. Határidő augusztus 18. Egyházköz-
ségi elnök, Polgár (Szabolcs megye). (331) 

JÁSZBERÉNY megyei város római katholikus egyház-
községének iskolaszéke belterületi, Szentkúti II. sorszámú, 
újból szervezett tanítónői állásra pályázatot hirdet, aug. 
24-i határidővel. Fizetése, lakbére törvényes. Kötelességei 
díjlevélben. Szabályszerűen felszerelt pályázati kérvények, 
megcímzett és felbélyegzett válaszborítékkal együtt, is-
kolaszéki elnökhöz küldendők. (332) 

MAKÁD református egyháza pályázatot hirdet a nyug-
díjazással megüresedett tanítónői állásra. Javadalom: tör-
vényszerű illetmény és természetbeni lakás. Kötelessége: 
rábízott osztályok vezetése, belmissziói munkában rész-
vétel. Kellően okmányolt kérvények augusztus 20-ig ref. 
lelkészi hivatalnak küldendők. Helybeli helyettes van. (338) 

MOSONSZENTJÁNOS római katholikus egyházközsége 
a nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Helyi javadalom 44 értékegység. Köte-
lessége díjlevél szerint. Kántori oklevéllel is" bíró férfi-
tanítók kérvényüket e hirdetmény közzétételétől számított 
21 napon belül a mosonszentjánosi plébániahivatalnál 
nyújtsák be. Iskolaszék. (340) 

PASZAB református egyháza pályázatot hirdet I I . sz. 
tanítói állásra. Az állás javadalma: lakás, kert és mellék-
épületekkel; 28 kat. hold szántóföld, melynek mindenféle 
adóját javadalmas fizeti; árokparti akácosból favágatás; 
községtől ismétlőiskolások tanításáért évi 82 P. Ezek ér-
tékegysége 51. A többi állami fizetéskiegészítés. Köteles-
ség: a kijelölt osztályok (jelenleg 1—2. vegyes osztály) 
és ismétlősök tanítása; akadályoztatás esetén lelkész és 
orgonista-kántor helyettesítése; belmissziói, népnevelési 
és ifjúsági munkában való részvétel. Pályázati határidő 
augusztus 12, választás aug. 15. Az állás szeptember 1-én 
foglalandó el. Költözködési megtérítést az egyház nem 
ad. (349) 

BUJ ref. egyházának II. tanítói állására pályázni aug. 
6-ig lehet. (348) 

NIKLA községi iskolaszéke pályázatot hirdet filiális 
kántortanítói állásra. Pályázhatnak római kath. vallású, 
kántori oklevéllel is rendelkező tanítók. Értékegysóg 46. 
Jelenleg lakás nincs, építésig lakbért kap. Kötelességek 
díjlevél szerint. Kérvények felszerelve a hirdetés meg-
jelenésétől számított három hétig az iskolaszék címére 
küldendők. Kommunalatti viselkedés igazolandó. Kezdő 
tanító segédtanító lesz. Megjelenés vasárnaponként elő-
nyös, de költségmegtérítés semmire sincs. Választás nap-
ját kir. tanfelügyelőség tűzi ki. (350) 

SZARVAS róm. kath. egyházközsége pályázatot hirdet 
férfitanítói állásra. A megválasztott tartozik a kántort 
helyettesíteni. Fizetése államsegélyes törvényszerinti. Kí-
vánatos kántori oklevél, képesség ének- és zenekar veze-
tésére, szívgárdavezetői, leventeoktatói és iparostanonc-
iskolában tanításra képesítés és annak jelzése, eleget tett-e 
katonakötelezettségének. Középiskolák helyben. A meg-
választott vagy megbízott, szolgálati ideje szerint, helyet-
tes, segéd- vagy rendes tanító lesz. Pályázatok válasz-
bélyeggel az egyházközségi elnöknél nyújtandók be a pá-
lyázat megjelenésétől számított 21 napon belül. Ének- és 
zenetudás bemutatása saját költségen aug. 12—18. közt 
lehetséges és ajánlatos. (351) 

CSENGER ref. elemi iskolájánál az V. számú férfi-
tanítói állására pályázatot hirdetek. Fizetés törvényszerű. 
Pályázni lehet aug. 21-ig. Pótor Elemér ref. lelkész. (352) 
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HAJDÚHADHÁZ református egyházának presbitériuma 
pályázatot hirdet nyugdíjazás folytán 1934 szept. 1-én 
megüresedő tanítói állásra. Javadalma: 4 kat. hold 1441 
• - ö í szántóföld haszonélvezete; 2 öl kemény tűzifa, ház-
hoz szállítva; továbbá 1 kat. hold 494 D-öl erdőilletőség 
hozama. A felsorolt természetbeni javadalom 12 érték-
egységre van értékelve. Törvényszerinti lakbér vagy la-
kás. Készpénz az egyház pénztárából a kezdő tanítói fize-
tés 71%-a, ezenkívül a megfelelő államsegély. 

Kötelessége a presbitérium által kijelölt osztály vagy 
osztályoknak a tiszántúli református egyházkerület tan-
terve szerinti vezetése. Belmissziói munkában való rész-
vétel. Zenében való jártasság igazolandó. Csak református 
vallású tanítónők pályázhatnak. A pályázati kérvények a 
V. K. M. 69.870/1933. számú rendeletének megfelelően 
szerelendők fel. Pályázati határidő 1934 augusztus 18 
déli 12 óra. Pályázati kérvények Molnár Zoltán reformá-
tus lelkész, iskolaszéki elnök címére küldendők, melyek 
visszaküldéséhez megcímzett s kellően felbélyegzett borí-
ték melléklendő. (356) 

MOSONSZOLNOK község katholikus iskolaszéke férfi-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetése törvényes. Né-
met nyelv szükséges. Kántoriakban segíteni köteles. Zenei 
képzettség megkívántatik s esetleg próbával beigazolandó. 
Leventeoktatási képesítés előnyben részesít. Kellően fel-
szerelt kérvények augusztus 26-ig a mosonszolnoki plébá-
niára küldendők. Iskolaszék. (353) 

SZEGED sz. kir. város szakirányú községi iparostanonc-
iskolájának Felügyelőbizottsága pályázatot hirdet az eddig 
már 4 év óta szolgálati berendezéssel betöltött három 
elemi iskolai tanítói képesítéshez kötött, főhivatású ipa-
rostanonciskolai férfitanítói állásra. 

A pályázati kérelemhez csatolni kell: 
1. Születési anyakönyvi kivonatot. 
2. Tanítói oklevelet. 
3. Magyar honosságot igazoló hatósági bizonyítványt. 
4. Működési bizonyítványokat. 
5. Tanonciskolái továbbképző tanfolyam elvégzését iga-

zoló bizonyítványt. 
6. Katonai szolgálati bizonyítványt. 
7. Az úgynevezett tanácsköztársaság alatti magatartást 

igazoló hatósági bizonyítványt. 
8. Esetleges ipari vagy egyéb képesítést igazoló bizo-

nyítványt. 
9. Működési bizonyítványokat arról, hogy a pályázó leg-

alább 6 (hat) tanéven át tanított iparostanonciskolánál. 
A 2 (kettő) pengős okmánybélyeggel szabályszerűen fel-

bélyegzett, a községi iparostanonciskola felügyelőbizottsá-
gához címzett kérvényeket az iparostanonciskola igazgató-
ságánál: Eötvös-utca 2. sz., Szeged 

1934. évi augusztus hó 15. 
napjának déli 12 órájáig kell benyújtani. Később érkezett, 
vagy kellően fel nem szerelt és felbélyegezetlen kérelmek 
nem lesznek figyelembe véve. 

A megválasztottak heti 24 órai tanításon kívül kötele-
sek az iskola ifjúsági alakulatainak •—- cserkészet, ifjúsági 
vöröskereszt, énekkar, ifjúsági egyesületek stb. — vezeté-
sében minden külön díjazás nélkül tevékenyen résztvenni, 
az igazgatóságnak adminisztrációs munkájában segédkezni. 

Fizetés és előlépés a nem állami elemi iskolai tanítóké-
val azonos. A fizetési osztályba való beosztásnál az eddigi 
fizetési osztályban eltöltött szolgálati évek beszámíttatnak, 
úgyszintén a törvény értelmében a nyugdíjba az eddigi 
nyugdíjképes szolgálat is. 

Megjegyezzük, hogy ezen állásokban olyan községi tan-
erők működnek, akik már 10—12 esztendő óta tanítanak 
a szegedi iparostanonciskolánál. 

Az állások 1934 szeptember 1-ével foglalandók el. 
A választás csak kormányhatósági jóváhagyás után vá-

lik jogerőssé. 
Szeged, 1934. évi július hó 18. napján. 

Antal Dénes s. k. Csizmazia Kálmán s. k. 
igazgató. (361) f.-bizottsági elnök. 

UND (Sopron megye) római katholikus egyházközsége 
a nyugdíjazás folytán megüresedő osztálytanítói állásra 
pályázatot hirdet. Helyi javadalom: az alapfizetés 30%, 
2 értékegység és természetbeni lakás. A törvényes állam-
segély. A tanítás nyelve magyar és horvát. (C típus.) 
A 69.870/1933. VI. sz. V. K. M. rendeletben megállapított 
okmányokkal felszerelt kérvények a hirdetés megjelenésé-
től számított 21 napon belül az undi plébániahivatal 
(u. p.: Zsira) címére küldendők. A fentjelzett kisebbségi 
nyelv tudása — a pályázó plébánosa útján igazolhatja •—• 
79.735/932. VIII . C. sz. V. K. M. rendelete alapján előnyt 
biztosít. Az állás azonnal elfoglalandó. (360) 

MADOCSA református iskolaszéke pályázatot hirdet a 
II . sorszámú tanítói állásra. Helyi javadalom: lakás, föld 
és termény 38 értékegységben, továbbá államsegély. Köte-
lesség : kijelölt osztályok vezetése, kántortanítónak egyház-
tanács által megállapított mérvű helyettesítése, belmisz-
sziós tevékenység beosztás szerint, irodai munkákban se-
gédkezés. 

Amennyiben az állás a I I I . sorszámú tanítóval töltetik 
be, jelen hirdetmény ezen állásra is vonatkozik. Java-
dalma: lakás, 80% és államsegély. Kötelesség fenti. Ez 
állásra is pályázók e tényt külön jelezzék. Személyes be-
mutatkozás önköltségen. Augusztus 19-én délelőtt 10 óra-
kor kántori próba. Csak férfiak pályázzanak. Kellően fel-
szerelt kérvények jelen hirdetmény megjelenése után 15 
napon belül válaszbélyeggel iskolaszék elnökségéhez Ma-
docsára (Tolna megye) küldendők. Állás szeptember 1-én 
elfoglalandó. (357) 

DEBRECEN református egyháza pályázatot hirdet egy 
rendes, illetőleg segéd fitanítói állásra. Fizetése törvény-
szerű. Lakás természetben, esetleg a törvényes lakbér. 
Kötelessége egy vagy több osztály vezetése, belmissziói 
munkában való részvétel, szükség esetén kántorok helyet-
tesítése. Pályázók okmányaikkal (oklevél, nem református 
képzőkben, végzetteknél vallástani pótképesítő, keresztlevél, 
illetőségi, valamennyi esperesileg megerősített működési, 
legújabb keletű orvosi bizonyítvány) felszerelt kérvényü-
ket Molnár Ferenc ref. lelkipásztor, iskolaszéki elnökhöz, a 
pályázat megjelenésétől számított három hét alatt nyújt-
sák be. A megválaszott a debreceni református tanítók 
segélyegyesületének kötelezett tagja. Az egyház költözkö-
dési költséget nem ad. Az okmányok visszaküldésére fel-
bélyegzett és megcímzett boríték mellékelendő. Az állás 
választás után azonnal elfoglalandó. (359) 

EGREGY (Zala megye) római katholikus egyházközség 
tanácsa pályázatot hirdet a nyugdíjazás folytán megüre-
sedett kántortanítói állásra. Kötelessége a mindennapi 
osztatlan és ismétlőiskolát vezetni, filiális kántori teendő-
ket végezni iskolánkívüli népművelést, ifjúságnevelést a 
mai kor követelményei szerint lelkiismeretesen ellátni. 
Javadalma: kétszobás lakáson kívül 26 értékegység és 
államsegély. Választás és kántorpróba augusztus 26-án 
délelőtt 10 órakor a plébánia székhelyén, Alsópáhokon. 
Szabályszerűen felszerelt kérvények: Plébániahivatal Alsó-
páhok küldendők. (362) 

Angster József és Fia 
orgona» és harmóniumgyár rt. Péci 

Orgonák, harmóniumok. 
Javítások, átépítések. 
Új homlokzatsípok. 
Villamosfujtatósberendezések. 
A szegedi nagy orgona készítői. 
Méltányos árak ÍJ Fizetési kedvezmények ! 
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BAKONYCSERNYE evangélikus egyházközsége le-
mondás folytán megüresedett I I I . sorszámú osztálytanítói 
állására pályázatot hirdet. Fizetés: lakás és a kezdő alap-
fizetés 40%-a. Férfit anítók, akik kántori képesítéssel is 
rendelkeznek s a tót nyelvben némileg jártasak, pályázati 
kérvényüket a dunántúli ev. egyházkerület tanítóválasz-
tási szabályrendeletében felsorolt okmányokkal felszerelve 
augusztus 25-ig alulírt iskolaszéki elnökhöz küldjék meg. 

Bakonycsernye, 1934 július 26. 
Szlovák Pál 

(368) lelkész, iskolaszéki elnök. 

TISZADOB református egyháza pályázatot hirdet III . 
tanítói állásra. Fizetés: 26 értékegységű helyi járandóság, 
államsegély, természetbeni lakás. Kötelesség: osztályveze-
tés, segédkezés minden egyháztársadalmi munkában. Kel-
lően felszerelt, válaszbélyeggel ellátott pályázatok augusz-
tus 25-ig lelkészi hivatalhoz küldendők. Pályázhatnak fér-
fiak, nők. (370) 

HIDEGSÉG római katholikus egyházközsége a nyug-
díjazás folytán megüresedett kántortanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Javadalom: kétszobás lakás, konyha, kamra, 
istálló, pajta és kert s 27 értékegységű természetbeni járan-
dóság, a többi államsegély. 

Tartozik minden szentmisén orgonálni. Kántori oklevél-
lel bíró férfitanítók pályázhatnak. Pályázati határidő a 
hirdetés megjelenésétől számított 21 nap. Utazási költség 
megtérítve nem lesz! Kérvények a hidegségi (Sopron m.) 
Plébániahivatal címére küldendők. Kántorpróba és válasz-
tás augusztus 26-án. 

Ha a kántortanítói állás az iskolánál működő tanítóval 
töltetnék be, az iskolaszék az így megüresedett állást is 
azonnal betölti azon pályázók közül, akik kérvényükben 
kijelentik, hogy az esetleg megüresedő osztálytanítói állásra 
is pályáznak. A horvát nyelv, mint kisegítő nyelv, kívá-
natos. 

Osztálytanítói javadalom: egyszobás lakás, törvényes 
lakbérpótlék, 1(0% az iskolafenntartótól, a többi állam-
segély. (369) 

TAKSONY községi elemi iskolaszék nyugdíjazás foly-
tán megüresedett és ezidőszerint helyettessel betöltött bel-
területi I. számú tanítói állásra pályázatot hirdet. Helyi 
javadalma: törvényszerű lakáspénz és kezdőfizetés 60%-a. 
A többi államsegély. Az állásra római katholikus vallású 
és németül tudó tanítók pályázhatnak. Családi állapot, 
kommün alatti magatartás, büntetlen előélet és az, hogy 
fegyelmi vagy fegyelmit megelőző eljárás alatt nem áll, 
hitelesen igazolandó. A választás napját a nagyméltóságú 
miniszter úr engedélye után fogjuk kitűzni. Az állás szep-
tember 15-én foglalandó el. Költözködési és útiköltséget 
nem fizetünk. Szabályszerű kérvények 21 nap alatt kül-
dendők be. Ha az állásra külterületi tanító választatnék 
meg, úgy ennek állását is betöltjük. A külterületi állás 
javadalma törvényszerű fizetés helyi járulékból és állam-
segélyből, továbbá lakáspénz vagy természetbeni lakás. 
Iskolaszék, Taksony, Pest megye. (372) 

KEHIDA római katholikuá iskolagondnoksága a nyug-
díjazás folytán megüresedett kántortanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Javadalom: természetbeni lakás, föld, párbér, 
borkollekta, tűzifa 39 értékegységben, többi államsegély. 
Kötelmei díjlevélben. Pályázati határidő e hirdetés meg-
jelenésétől számított huszonegy nap. Kántorpróba augusz-
tus 22-én délelőtt 9 órakor. A gondnokság hármas kijelö-
lésére megyéspüspök úr nevez ki. Korteskedés szigorúan 
tilos! Kellően felszerelt kérvények válaszbélyeggel a ke-
hidai plébániára küldendők. (373) 

GAVA kántortanítói állására a választás nem aug. 20-án, 
hanem augusztus 6-án lesz. Iskolaszéki elnök. (354) 

KÜLSŐBŐCS református kántortanítói állásának pá-
lyázati határideje augusztus 12. (281) 

SZANY római katholikus elemi iskolájánál férfitanítói 
állásra a pályázati határidő e hirdetés megjelenésétől szá-
mított 3 hét. Okmányok eredetiben, vagy közjegyző által 
hitelesített másolatban küldendők. Katonai toborzáson 
már felülvizsgáltak előnyben. Folyamodáshoz megcímzett 
és felbélyegzett válaszboríték melléklendő. Egyházközség 
elnöksége, Szany, Sopron megye. (363) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség n e m vállal fe le lősséget . 

AZ ÉNEKTANÍTÁSNÁL hasznos segédeszköznek bi-
zonyult Kovács Dezső Népiskolai Dalgyűjteménye. Tar-
talma 86 maradandó becsű népdal harnióniunikísérettel. 
Leszállított áron, 3 pengő 50 fillérért kapható — a pénz 
előzetes beküldése esetén — Fischer Lajos könyvkeres-
kedőnél, Sárospatakon. (52) 

EGYETEMISTA vagy középiskolai tanulók teljes el-
látást kaphatnak havi 50 pengőért. Esetleg csak lakást 
is. M. Vilmosné, Budapest, Kálvária-tér 18, II/3. (244) 

Magyarország legolcsóbb internátusa a csongrádi ál-
lami Szent Imre-reálgimnázium fiúinternátusa. Két hol-
das park közepén fekszik. Kitűnő házikoszt. Állandó or-
vosi felügyelet. A tanulók intézeti tanárok felügyelete és 
segítsége mellett készülnek másnapi leckéikre. Szabad idő-
ben sportolás. — A tartásdíj havi 50.— P., amelyből a 
a tanítók gyermekei 10%-os kedvezményt kapnak. A több 
gyermeket iskoláztató tanító szülők magasabb kedvez-
ményben is részesülnek. Ebben az összegben bennfoglal-
tatik a koszt, a lakás, a mosás díja, úgyszintén az or-
vosi díj. Semmiféle kűlönszámla nincs. Részletes tájékoz-
tatót küld az állami reálgimnázium igazgatósága, Csong-
rád. (248) 

CSERÉLNÉK nagyközségből róm. kath. tanítónővel, 
vagy tanítópárral, akik szeretnének egyhelyre kerülni. 

(289) 

KATHOLIKUS tanítónő helyettesítést vállal. Levele-
ket „Bízom" jeligére a kiadóhivatal továbbít. (308) 

BETÜSZÁRMAZTATÁS. Pengő. Tóth Lajos, Budafok, 
Gellért-utca 2. (345) 

CSERÉLNÉK református vagy evangélikus vallású óvó-
nővel bárhová, Sárospatakról. Bodrog mellett, szép vidék, 
iskolaváros, fővonal mentén. Református óvoda. Sáros-
patak. (301) 

KECSKEMÉT szomszédságából államsegélyes községi 
tanítónő háromtanerős iskolától hasonló jellegüvel vagy 
államival cserélne. Kecskemét az iskoláztatásra igen alkal-
mas. Jelige: „Idegenforgalom". Kiadóhivatal. (306) 

Gerstenengst József 
orgonaépítő 

Budapest VI, Aradi-u. 66. 
Telefonhívó: 1 6 - 8 - 4 0 . 

Új o r g o n á k készítését, valamint átépí* 
tést, hangolást, homlokzatsípok készí* 
iését szakszerű és művészi kivitelben 
vállalja a legjutányosabb árak mellett. 
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FEJÉRMEGYÉBÖL cserélne katholikus állami taníiónő 
vasútállomással bíró nagyközségbe Jelige: „Hegyvidék 
előnyben". (305) 

CSERÉLNE nyaralóhelyről római katholikus kántor-
tanító a főváros környékére tanítóval is, családi okok 
miatt. Értesítést „Rábaparti" jeligére a kiadóba kérek. (293) 

CSERÉLNÉK szeptemberre katholikus osztott iskolá-
tól megyeszékhely, fővonal mellől bárhová hasonlóval. 
„Megegyezünk" jeligére kiadóba. (310) 

CSERÉLNE római katholikus tanító 90% államsegely-
lyel nagyközségből, lehetőleg nagyobb helyre, csak férfi-
tanítóval Polgárról, Szabolcsból. Ajánlatokat: Salamon 
László Újhatvan, Tisza István-út 2. címre. (300) 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest II , Török-utca 8. (A budai Margit-híd-
főtől a második utca jobbra.) 

CSERÉLNE állami tanítópár 8 tanerőstől Dunántúlra 
vagy hegyes vidékre, „Szeptember" jeligére. (346) 

FERENCZY JÓZSEF művészi képszalónja Budapest, 
József-körűt 13. (Rákóczi-útnál). Híres magyar festő-
művészek eredeti alkotásai kedvező részletre megvásárol-
hatók. (347) 

CSERÉLNÉK községi, felekezeti tanítóval. Javadalmam: 
szeptembertől teljes államsegély, párbér, stóla, mellékes. 
Megyeszékhelyen, polgári, mozi, kórház. Érdeklődni: Li-
pusz Lajos görögkatolikus tanítónál, Mátészalkán. (355) 

ÖRÖKBEFOGADÁS. Erdélyben Magyarországért ke-
nyerét vesztett beteges tanító, akinek felesége meghalt s 
5 gyermek maradt árván, kéri kartársait, fogadják örökbe 
8 és 9 éves jólnevelt leánykáit. (Cím a szerkesztőségben.) 

CSERÉLNE alföldi járási székhelyről — ahol vasút, 
posta, polgári leányiskola, reálgimnázium van — 10 tan-
erős községi elemi iskolától református vallású tanítópár, 
pestkörnyéki állami elemi iskolához református tanítópár-
ral. 500 P-t tizetek. Ajánlatokat „Jó csere" jeligére. (358) 

CSERÉL tanítópár nagyközségből bárhová. Modern is-
kola, vasútállomás mellett. Város közel. Nagy gyümöl-
csös. „Csend." (365) 

CSERÉLNE állami tanítónő nagyközségből, egyetemi 
város közeléből, református tanerővel főváros környékére. 
„Szeptemberre" jeligére főkiadóba. (371) 

F r a t í f O szállítja a miniszt. a jánlot t és többszörösen kitüntetett , 
l l d l I L U mélv fekete, tartós, használatkész és szabadalmazott 

I S K O L A T Á B L A M Á Z A T . 
Egy l/i bádog 6/4 kg 4 - 6 isk. táblának P 8 8 0 

» '/2 » 3/4 » 2—3 » » » 4 -60 
» drb iskolatáblamáz*ecset, lapos 4"*os » 2*50 
» palack lf. híg. piros vonalozófesték ecsettel .. » 1 ' — 

Láda szállítólevél » —'40 

Ú j mázolási és vonalzási utasítással. 

GRESCHIK GYULA, Budapest II, Iskolám. 35 

Hirdetéseket felvesz a 

KIADÓHIVATAL 
Budapest VIII, Múzeum=körút 6. 

HEGEDŰ, VIOLA, CSELLÓ 
vagy_bármely importhangszert, hangversenyhúrokat 

a legjobbat hozzuk forgalomba. Mfivész< 
hegedű=építés, c s e r e , v é t e l , művészi 
javítások. Tanár urak bevásárlóhelye. 

Rákócziitárogató. 
C s e r k é s z z e n e k a r o k f e l s z e r e l é s e j u t á n y o s á n 

g y á r i á r o n ! 
Ismertetőt bármely hangszerről dí j talanul küld az 

ELSŐ MAGYAR HANGSZERGYÁR 

STOWASSER L á n ^ h i d . u f J . ( B u d i n ) 

Az egyedüli hangszergyár az országban. 
Több ilyen gyár nincs! 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
LUKACS BÚTOR A R U H A Z 

Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek. 
Budapest VII, Dohány utca 30. Telefon: 4 1 - 9 - 0 4 . 

D Ö R E N H E N R I K ÉS T Á R S A 
skolabútor-gyára. BpestVI, Dévényi-út 2 0 . 2 2 

Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasállyányú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Telefon: 90-7-67, Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve . 

Megjeleni 
a Népiskolai Egységes 
Vezérkönyvek 12=ik 
kötete: 
Drozdy Gyula: 

Helyesírás és nyelvi 
magyarázatok a IV. 
osztályban. 

Ára 5'40 pengő. Kedvező 
részletfizetésre is szállítja a 

K. M. Egyetemi Nyomda 
Kiadóhivatala 

Budapest VIII, Múzeum=kövút 6. sz. 
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ORGONA-HARMÓNIUMOK Évtizedek óta 
közismert legjobb 

ház>, d a l á r d á k . , i s k o l á k - és különösen t e m p l o m o k n a k . 
Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmónium»raktár 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margitshídfötől a második utca jobbra. 

Fizetébkedvezmény. Sürgönyeim : „Harmonhörl". Telefonszám: 51-6-52 

LOPOf C3YULH BadapestI"' Bécsi'űt 85. sz. 
Iskolapadok. Tornaszerek. 
Játszótéri berendezések, 
tenniszütők és hajlított 
sportcikkek 
T e l e f o n : 62-5-05. 

R I G L E R J Ó Z S E F E D E 

PAPÍRNEMŰ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
BUDAPEST 

G Y Á R T E L E P É S K Ö Z P O N T 

VI, RÓZSA-UTCA 55. SZ. 
Rajzfüzetek, rajztömbök, állótömbök a 
legjobb kivitelben, vázlatkönyvek külön» 
féle kivitelben készülnek. Magyar gyárts 
mányú rajztáblák, háromszögek és vonal« 
zók, továbbá rajzeszközök és minden« 
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára. 

M A R X ÉS M É R E I B U D A P E S T 

T A N S Z E R G Y Á R A B U L C S ú » u . 7. 
Telefonszámok : 93-3-86 és 93-3-88 mmmmma^^m 

Gyártanak: fizikai, kémiai, természet» 
rajzi, mértani és földrajzi eszközöket. 
— Vetítőgépeket, mértékgyüjteménye» 
ket, számológépeket. 
Szemléltetőképek nagy választékban. 
Új népiskolai kimerítő árjegyzékün» 
ket kívánatra díjtalanul küldjük. 

Megjelent k i a d á s u n k b a n Renner: Fizikai gyakorla. 
tok című müve , 180 oldal t e r jede lemben. Bolti ára 
4.40 P. N é l k ü l ö z h e t e t l e n minden fizikával fog . 
lalkozó t a n í t ó n a k 1 

Harmóniumot , zongorát , hangszert 
ne vásárol jon , amíg n e m lát ta á r jegyzékemet . 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

REMÉNYINÉL L t Ä 
A Zeneművésze t i Főiskola száll í tója. 

K é r j e l e g ú j a b b 3 2 . s z . á r j e g y z é k e m e t . 

ISMÉT KAPHATÓ 
A N É P I S K O L A I E G Y S É G E S V E Z É R K Ö N Y V E K 
S O R O Z A T Á N A K H A T O D I K K Ö T E T E : 

QUINTÍDROZDY: 

B E S Z É D , ÉS É R T E L E M , 
GYAKORLATOK 
A II. OSZTÁLYBAN 
C Í M Ű VEZÉRKONYV, ÚJ KIADÁSBAN! 

LESZÁLLÍTOTT ÁRA 6 - PENGŐ. 

K E D V E Z Ő R É S Z L E T F I Z E T É S R E IS SZÁLLÍTJA A 

KIR.MAGY. EGYETEMI N Y O M D A 
K I A D Ó H I V A T A L A 
B U D A P E S T VIII, M Ú Z E U M « K Ö R Ú T 6. SZÁM. 

20.961. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeumskörút 6. (F.: Czakó Elemér.) 
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Néptanítók Lapja 
N É P M Ű V E L É S I TÁJÉKOZTATÓ 

O Z E R K E S Z T Ő S É G : B u d a p e s t , V., Hold-utca i6 . (Magyar 
^ k i r á l y i vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) T e l e f o n : 26-8-18. 

T / " I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest , 
V I I I . ker., Múzeum-körú t 6. szám. Gólyavár. Te lefon: 46-1-45. 

T ^ É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

" C ' L Ö F I Z E T É S egész évre 9*60 P, negyedévre 2*40 P. Egyes szám 
-*-1 ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztér ium 
820—4—106/1930. V I I I . d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési díj az 
állami-, községi-, társulati- , magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37*473- számú csekkszámlájára. 

"LT I R D E T É S hivatalos pályázat 
10 fill., magánhirdetés 14 fillér 

szavanként. Üzleti hirdetés: i oldal 
160 P. V« oldal 85 P , V« oldal 50 P, 
Vb oldal 30 P. A hirdetési díjak a 
kiadóhivatal címére előre fizetendők. 

AZ E Z E R É V E S MAGYAR ÜNNEP. 
, ír ta: DR. KÓSA K Á L M Á N . 

A 
X X Z S I A végtelen pusz tá inak nomád , törzsi életet élő magyar já t Á r p á d 
a j ándékoz ta meg a Kárpá tok koszorúzta hazával , ő kényszerí tet te reá a 
részeket egységbefogó, i rány í tó fejedelmi akaratot , de első szent k i r á lyunk 
vol t az, akinek évezredek távlatá t átfogó szelleme a magyar népbő l a m a g y a r 
nemzete t alkotta. 

Szent Is tván Is tentől megihletet t lelke előtt gyúl t fel az a n e m z e t ü n k 
ú t já t ki jelölő és megvi lágí tó fény, amely megmuta t ta , h o g y magyarságunkra 
itt a DunasTisza közén, kelet és nyuga t ha tá rán az ö r ö k H a t a l o m által 
k iszabot t hivatás vár, amelyet a szellem, a m u n k a s ha kell a vas és vér 
erejével kell betöl tenie. D e ő vol t első ön tuda to s h i tval ló ja annak is, h o g y 
a nemze t történeti e lhivatot tságának csak a Kereszt jegyében a keresz tény 
szellem és keresztény erkölcs befogadásával , maradék ta lan átélésével lesz 
képes megfelelni és megállani he lyét a Kárpá tok medencé jében idő t l en í időkön 
keresztül jó és balsorsban, vészben és v iha rban . 

í g y kovácsolódot t szé tbonthata t lan egységbe Szent Is tván glóriás alaki 
j á n keresztül nemze t és kereszténység, így lett első nagy k i rá lyunk a ma< 
gyarság «magister magnus»ía , fennköl t taní tómestere, így lett a kereszténység 
első magyar apostola, ezer év vezérlő csillaga. 

M i n d e n idők l egnagyobb s a szó legnemesebb ér te lmében vett peda? 
gógusa ő nemzetének, aki élve királyi ha ta lmával nemcsak párat lan nagy* 
vona lúságga l és szi lárdsággal rakta le egy m o d e r n állam erős pilléreit , 
h a n e m tanított , okta to t t , a közve t len szemlélet egész erejével, saját pé ldá jáva l 
véste be k i törülhete t lenül a magyarság lelkébe, h o g y mit lehet és m i k é n t 
lehet cselekednie, ha élni, f ennmaradn i , bo ldogu ln i akar. 

ISFimF 
SZEGED, 

FOLYÓIRATOK 
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A nagy pogány ősöktől örököl t vitézségen, bátorságon, faji öntudaton 
és szabadságszereteten k ívül egyesült benne a kereszténység minden erénye, 
a hit, Isten= és emberszeretet, áldozatkészség, türelem, bölcseség, igazságosság, 
kötelességtudás és a legnagyobb megpróbál tatások napja iban sem halványuló 
remény. Ezeket a mulandóságnak ki nem tett, soha nem rozsdásodó értékeket 
saját személyében állította a magyarság elé s örök útravalóul hagyta azt az 
igazságot, h o g y ha az ősi kard éle ki is csorbulhat, a magyar kar ereje el 
is lankadhat , s ha a prédára leső ellenség időnkint erőt is vehet a magyaron, 
az Istent hivő magyar lelket nem lehet megölni soha, a Krisztust követő 
magyarság jövő je nem az emberek, ellenséges népek, hadvezérek és állam* 
férfiak, hanem magának az Istennek kezében van letéve. 

A nemzet nagy taní tójának és nevelőjének ez az áldásos szellemi 
öröksége, a h í v ő és kötelességteljesítő keresztény magyar léleknek tőle 
örököl t megingathatatlan, életet je lentő egészséges magabízása az a kőszikla, 
amelyen megtör t a töröknek és tatárnak, keletnek és nyuga tnak minden 
hatalma, ezen a kősziklán fognak szétzúzódni Tr ianon örökéletűnek szánt, 
mégis gyarló emberi kezek által kovácsolt és egy életerős, istenfélő népre 
felrakott bilincsei is. 

István király napján hálával és hódolat ta l bo ru lunk le előtted Tanítónk 
és Mesterünk, szánandóan gyenge és véges erőinket megfeszítve, fogainkat 
összeszorítva akarunk emelkedni U t á n a d a Magasságok felé, vezess, oltalmazz 
és bátoríts, légy magyarságunknak további évezredeken át ú tmuta tó Vezérlő 
Csillaga. 

Szent István. 
Ereklyetartó mellszobráról, melyet a zágrábi 

székesegyházban őriznek. 
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A FAIÉIT VEZETŐI. 
írta : DROZDY GYULA. 

V alahányszor a falu vezetőire s azok munkás-
ságára gondolok, mindannyiszor megjelenik 
előttem Rákosi Viktor Elnémult harangjainak 
Simándija. Az a falujáért, népéért, fajáért 
küzdő Simándi, aki végiil is elbukik a küzde-
lemben. Ö, a faluvezető, elbukik, de vele együtt 
elnémulnak az erdélyi bércek tövében meg-
húzódó kis falu magyarságának harangjai is. 

S hány, de hány hasonló kemény küzdelmet 
vívó Simándija, faluvezetője van ennek a meg-
csonkított országnak?... Hány pap, tanító, 
jegyző, orvos fárad, küzd keményen ott kinn 
a falvakban! Valamennyi falu egy-egy őrhely 
s benne a falu vezetői az őrszemek. A nemzet 
őrszemei, akiknek emelkedettebb erkölcsi világ-
nézetétől s munkásságától függ a falvak s ez-
zel a nemzet emelkedése vagy hanyatlása, eset-
leg bukása. 

S a sokszor látszatból ítélő városi ember 
ezeknek a faluvezetőknek életét könnyűnek, 
rózsásnak tartja s a falu minden hibájáért, 
bajáért őket okolja. Hogyne! Hiszen ott — fe-
lületes szemmel nézve — nyugodtabb az élet, 
a vezetőket nem zaklatja senki, azt teszik, amit 
akarnak, úgy dolgoznak, amint kedvük tartja, 
mindenük megterem, élhetnek kedvteléseiknek 
s hétköznapi életüket gyakran váltja fel a na-
pokig tartó eszem-iszom, dínom-dánom. 

Ezzel szemben a valóság egészen más. Ve-
gyük csak előbb azokat az anyagi nehézsége-
ket, amelyekkel a falu vezetőinek, a papnak, 
a tanítónak, a jegyzőnek, az orvosnak, meg 
kell küzdenie. Tudjuk, hogy a falu vezetői kö-
zül többen terményben kapják fizetésüknek 
jelentékeny részét. Ezen a helyen azt felesleges 
részleteznünk, hogy mit jelent ez manapság. 
Annyit mégis megemlítünk, hogy ez olyan te-
temes fizetéscsökkentés, ami érzékenyen érinti 
a terményjárandóságos faluvezetőket. Ha ehhez 
hozzávesszük azokat a nehézségeket, amelyek-
kel ezeknek a járandóságoknak beszedése tör-
ténik s azt, hogy sok helyen mennyire bántó, 
lealázó ezeknek a járandóságoknak a néptől 
való beszedése, akkor bátran elmondhatjuk, 
hogy a terményjárandóságú faluvezetőknek 
még a csökkentett fizetésük behajtásáért is 
küzdeniök, sokszor pirulniok kell. 

A faluvezetőknek egyik legnagyobb gondjuk 
gyermekeik taníttatása. Elképzelhetjük, hogy 
mennyibe kerül ma csak egy-két gyermeknek 
városban való iskoláztatása. Az ilyen családok 
sokszor valósággal a szájuktól vonják el azt, 
amit iskolába járó gyermekeikért fizetnek. 
A gyermekek iskoláztatása még akkor is sú-
lyos megterheltetés számukra, ha történetesen 
városi rokonoknál tudják elhelyezni azokat. 

A lelki megrázkódtatások mellett még a vá-
rosi emberre is nagy csapás, ha a családban 
orvosra, gyógyszerre, esetleg műtétre van 

szükség. Még súlyosabb ez a faluvezetőkre, 
mert a legtöbb helyen még orvos, gyógyszer-
tár sincs s így betegség esetén maga a fuvar-
költség is jelentékeny kiadást jelent. Ismerek 
falusi tanítót, aki két gyermekét járatja közép-
iskolába, felesége súlyosan megbetegedett s a 
kórház és a műtétköltség a tanítónak több 
mint félévi fizetését emésztette fel. Elképzel-
hető, hogy micsoda lelki küzdelem s anyagi 
erőfeszítés kell ahhoz, hogy ez a tanító család-
fenntartói kötelességének s hivatásának eleget 
tehessen. S hányan vannak a faluvezetők kö-
zül hasonló helyzetben? 

Kétségtelen, hogy minden munkához, külö-
nösen az olyan súlyos és nagy felelősséggel 
járó munkához, mint a faluvezetőké, nyugodt, 
megelégedett élet kell. Ha ennek feltételei hiá-
nyoznak, bizony megsínyli azt a munka meny-
nyisége és milyensége is. S hogy a falu veze-
tőinek túlnyomó része mégis kifogástalamd 
tölti be tisztét, az annak tulajdonítható, hogy 
állásukat nem egyszerű foglalkozásnak tart-
ják, hanem olyan hivatást éreznek, amely 
emelkedettebb, finomabb lelkiséget kíván. Ez 
a nemes hivatásérzet az, ami az anyagi • gon-
dok mellett is acélozza erejüket s fokozza 
munkabírásukat. Hogy mit jelent ez a lelki 
emelkedettséggel párosult hivatásérzet, hiva-
tásszeretet, arról — ha a falvak életét s a ve-
zetők kulturális munkálkodását nézzük — lép-
ten-nyomon meggyőződhetünk. 

Nézzük csak nagy vonásokban a faluvezetők 
munkakörét! Vegyük először a lelkészkedő pap-
ságét ! 

Sokan azt hiszik, hogy a lelkészkedő papság 
működése csupán az istentiszteletek tartásá-
ban, a keresztelésben, a házasságkötésben s 
temetésekben merül ki s ha ezt a dolgukat el-
végezték, élhetnek kedvteléseiknek, pihenhet-
nek nyugodtan. Ez csak felületes megállapítás, 
mert a lelkészkedő papság munkaköre ennél 
sokkal szélesebb s bizony, ha híven s lelkiisme-
retesen akarja hivatását betölteni, kevés ideje 
marad a szórakozásra. Először is meg kell is-
mernie híveinek nemcsak otthonát, családi éle-
tét, vagyoni viszonyát, hanem az érzését, a 
gondolkozását, szóval lelkűknek berendezettsé-
gét is, ami nem csekély feladat, mert az a nép-
pel való állandó érintkezést kíván. S nem elég 
a lelkésznek a falu népét úgyszólván egyénen-
kint megismernie, hanem a bajoknak, hibák-
nak megfelelően lelki és szociális gondolkozás-
ban kell híveit részesítenie. Mégpedig külön 
kell foglalkoznia a felnőttekkel, külön a ser-
dülő ifjúsággal s külön a gyermekekkel nem-
csak a templomban, az iskolában, hanem az 
iskolán kívül is. Hogy lelkészkedő papságunk 
hivatása magaslatán áll, mutatja az a körül-
mény, hogy ott vannak s dolgoznak a nép-
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körökben, egyesületekben, résztvesznek az is-
kolánkívüli népművelésben és mindenütt, ahol 
a falu népének lelki műveléséről s szociális 
bajairól van szó. S hogy munkájuk mennyire 
megfontolt s céltudatos, azt nemcsak a látható 
tények, hanem azok a tudósítások is mutatják, 
amelyek a papi-köröknek, egyesületeknek belső 
életéről számolnak be. Ezekből láthatjuk, hogy 
a lelkészkedő papság nemcsak ismeri azokat a 
lelki és szociális bajokat, amelyek ebben a ne-
héz és kaotikus időkben a falvak népére rá-
nehezednek, hanem a módját is keresik annak, 
hogy egyöntetű, rendszeres és odaadó munká-
val hogyan is segítsenek ezeken a bajokon. 

De ott van őrhelyén a másik faluvezető, a 
tanító is, akinek hivatásérzete és hivatásszere-
tete nemzeti szempontból éppen olyan fontos, 
akárcsak a lelkészé. Mi jól tudjuk, hogy a mai 
tanító munkaköre nemcsak az iskola padjai 
közé szorítkozik, hanem ott kell lennie, még-
pedig első helyen, mindenütt, ahol a falu szel-
lemi és anyagi életének gondozásáról, a nép 
kultúrájának emeléséről van szó. Nézzük csak 
nagy vonásokban az ő elfoglaltságát, munka-
körét! 

Naponkint 5—6 órát tölt az iskolában, ahol 
testet-lelket kimerítő kemény munkát kell vé-
geznie. Ezenkívül odahaza dolgozatokat javít, 
előkészül a másnapi tanításokra, miközben uta-
sításokat, vezérkönyveket, módszeres értekezé-
seket kell tanulmányoznia s a falu életével 
kapcsolatokat kell keresnie, ha azt akarja, 
hogy minél magasabbra emelje iskolájának 
színvonalát, ami egyet jelent a község kultú-
rájának emelésével. Aztán a mindennapi isko-
lán kívül ott van a továbbképző iskola, ami 
maga is igen-igen fárasztó munka Aztán ott 
vannak a levente- s más ifjúsági egyesületek, 
a dalárdák, a népkörök, amelyeknek sikeres 
működése mind-mind a tanító ügybuzgóságán, 
hivatásérzetén, népszeretetén s munkabírásán 
fordul meg. És ott van az iskolánkívüli nép-
művelésben való részvétel, mely nemcsak egy-
egy előadás tartásában merül ki, hanem szo-
rosan összekapcsolódik minden olyan mozza-
nattal, ami a falu szellemi és gazdasági életé-
nek emelésével összefügg. S ha a tanító egy-
ben kántor is, javadalmának nagy része szán-
tókból áll, tehát, hogy megélhetése biztosítva 
legyen, gazdálkodnia is kell. S neki is, éppen 
úgy, mint a lelkésznek, ismernie kell a falu 
népének szokásait, jó és rossz tulajdonságait, 
lelki és szociális életét, mégpedig nemcsak 
azért, hogy a tantervi anyag feldolgozása köz-
ben ezekhez alkalmazkodjék, hanem azért is, 
hogy az iskolán kívül a serdülő ifjúság és a 
felnőttek nevelését, irányítását céltudatosan 
végezhesse. 

Habár a jegyzőnek, mint faluvezetőnek, mun-
is á ja főleg közigazgatási teendőkben merül ki, 
ez mégis szorosan összefügg a pap és a tanító 
munkájával szellemi meg anyagi téren is, mert 
a falu lelki és szociális életének nyugodt me-
nete össze van forrva annak közigazgatásával. 
A közigazgatás minden jót, szépet, nemes tö-
rekvést előmozdíthat s mindent meg is akaszt-

hat. Az a jegyző, aki nemcsak hivatalát, ha-
nem hivatását is lelkesen, helyesen tölti be, 
annak a nép lelki gondozása s ezzel kapcso-
latban a falu kultúrájának fejlesztése éppen 
olyan fontos feladata, akárcsak a község 
anyagi javainak, a nép gazdasági jólétének 
emelése. Érdekes, hogy azért, mert a község 
népét főleg anyagi ügyek kapcsolják a község-
házához s így a jegyzőkhöz, a nép jobban 
függő viszonyban érzi magát a jegyzővel, mint 
a pappal, tanítóval, orvossal szemben. A falu-
ját szerető jegyző ezt a tekintélytiszteletet 
igen sokszor felhasználhatja arra, hogy a né-
pet valamely szebb, nemesebb gondolatokért s 
a köz érdekeiért való áldozatkészségre kész-
tesse. 

Az orvos előtt már zárkózottabb a falu népe, 
mint a pap, a tanító s a jegyző előtt. S ez 
onnan van, mert az ő működési köre az egész-
ség megőrzésére s a betegségek gyógyítására 
szorítkozik, amit, sajnos, népünk csak vég-
szükség esetén tart fontosnak. Az orvosnak a 
falu életében való szerepe azonban éppen olyan 
fontos, akár a papé, a tanítóé s a jegyzőé, mert 
hiszen a kultúra fejlesztéséhez s a falu anyagi 
és szellemi jólétéhez szorosan hozzátartozik az 
egészség gondozása is. 

Ha most már a falusi nép nevelésének, a 
falu kultúrájának fejlesztését nézzük, meg kell 
állapítanunk, hogy annak első feltétele a ve-
zetők egymást megértő összhangzatos műkö-
dése. Ahol ez a feltétel megvan, ott már az 
eredmény is szinte biztosítva van, mert az 
összefogott erők hatására még a legmakacsabb 
bajok, még a legmegrögződöttebb szociális té-
velygések is engedni kénytelenek. A tapaszta-
lat azonban, sajnos, azt mutatja, hogy több 
faluban éppen a vezetőknek összhangzatos mű-
ködése, egyetakarása hiányzik. Sokszor a ve-
zetőknek jelentéktelen nézeteltérésén dűlnek 
össze a legszebb, a legideálisabb falumentő 
gondolatoknak megvalósításai. Ebben különö-
sen nagy szerepet játszanak az apró hatalmi 
kérdések, tekintélyféltések. S ha ezzel vala-
mely emelkedettebb lelkű faluvezető nem tö-
rődik, hanem halad a maga falumentő, nép-
gondozó útján, bizony sok-sok nehézségbe üt-
közik, akárcsak Rákosi Simándija s küzdelem 
közben vagy elbukik vagy pedig olyan érté-
kes erőket fecsérel el, amelyeknek a falu kul-
túrájának fejlesztése vallja kárát. Tehát egyet-
akarás, összetartás, együttdolgozás! Ezt kí-
vánja a falu és a nemzet érdeke a faluveze-
tőktől. 

Ha végigtekintünk a magyar falvak életé-
ben, azt látjuk, hogy faluvezetőink túlnyomó 
része valóban hivatása magaslatán áll. Szerte 
az országban, templomokban, iskolákban s is-
kolán kívül nemcsak megindult, hanem ebben 
a nehéz időkben s kaotikus eszmeáradatok kö-
zött is szép eredményeket ért már el a falu-
mentés, amiért a nemzet egyetemessége való-
ban hálával tartozik a falu vezetőinek. 

Mint mindenütt, ahol emberekről van szó, a 
faluvezető között is akad, aki kényelemszere-
tetből, nemtörődömségből, esetleg valamely 
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lelki megrázkódtatás hatása alatt nem tölti be 
hivatását úgy, amint azt tőle faluja, nemzete 
megkívánhatná. Kétségtelen, hogy a minden 
jóra és rosszra egyaránt rezonáló falu közvéle-
ménye ezt észreveszi s a rossz hír hulláma 
száll szájról-szájra, falur ól-fa Iura s sokszor 
akaratlanul is — talán éppen buzdító, felrázó 
szándékkal — átcsap az általánosításba. Ter-
mészetes, hogy ez az általánosítás azokra is 
bántó, azokat is érzékenyen érinti, akik hiva-
tásuk magaslatán állanak s megfeszített erő-
vel dolgoznak falujuk kultúrájáért. A napi-, 
sőt a szaksajtóban is gyakran olvashatunk 
tudósításokat, amelyekben a falu vezetőit okol-
ják a falu, a vidék népének hibáiért, bűneiért. 
Gondoljunk csak Tiszazugra, a több vidéken 
különösebben divatozó egykére s az ebből szár-
mazó baranyai elnémult harangokra, amelyek-
kel a sajtó a közelmúltban oly részletesen fog-
lalkozott. A központban mindig ott áll a falu-
vezető s a közvélemény egy része a papot, a 
tanítót meg a többi faluvezetőt okolja a bajo-
kért. Kétségtelen, hogy ilyen vidékeken a lelki 
gondozásban is történhettek hibák, mulasztá-
sok, de a bajokért nem lehet csupán a papot, 
a tanítót, a jegyzőt meg a többi faluvezetőt 
okolni. Ezeknek a bajoknak forrásait a szociá-
lis viszonyokban kell keresnünk, amin a pap, 
a tanító, a jegyző, az orvos nem segíthet, mert, 
mint tudjuk, még az iskolai nevelésnek is van-
nak olyan akadályai, amelyeket sem a tanító, 
sem pedig a hitoktató még a legjobb nevelési 
eszközök alkalmazása mellett sem tud ellen-
súlyozni, elhárítani. Hát még a falu nevelésé-
ben! Ott is jöhetnek, jönnek s vannak is olyan 
akadályok, adottságok, amelyek ellen a pap, 
a tanító s a többi faluvezető még összefogva 
sem tudnak eredményesen küzdeni. Világosan 
látják az okozatokat, tudják az okokat, de 
nincs hatalmuk, nincs meg a módjuk és esz-
közük ahhoz, hogy a bajok okának forrásait 
megszüntessék. S amint látjuk, faluvezetőink 
a küzdelmet még ilyen bizonytalan esetekben 
sem adják fel. Intenzívebben végzik a lelkek 
gondozását s a kultúra fejlesztésének, a lélek 
nemesítésének minden eszközét felhasználják 
arra, hogy a bajokat, ha nem is tudják telje-
sen megszüntetni, de némileg ellensúlyozzák. 
Érzik, tudják, hogy a falu népének gondozott, 
felemelt lelke sokkal jobban ellent tud állni 
azoknak a hatásoknak, amelyek a bajt okoz-
zák, mint a parlagon hagyott néplélek. 

Minthogy a faluvezetők szűkebb környezet-
ben élnek, természetes, hogy magánéletük olyan 
nyitott könyv, amelybe mindenki bármikor 
beletekinthet. S ez helyes is, mert hiszen a ve-
zetők jó példája többet mond a népnek minden-
nél. S hogy a vezető a falu népének példát ad-
hasson, természetes, hogy a néppel állandóan 
érintkeznie kell. Az érintkezés módjában azon-
ban a vélemények megoszlanak. Vannak, akik 
azt mondják, hogy a faluvezetők csak úgy tart-
hatják meg egyéni és hivatali tekintélyüket, ha 
nem vesznek részt a nép szórakozásaiban, mu-
latságaiban, mert ott könnyen olyan helyzetbe 
kerülhetnek, ami árthat tekintélyüknek. Viszont 

vannak, akik azt mondják, hogy a faluvezetők 
necsak hivatalos érintkezés közben, necsak közös 
ünnepélyeken, népművelési előadásokon érint-
kezzenek a néppel, hanem vegyenek részt szóra-
kozásaikban, családi ünnepélyeiken is. Mi az 
utóbbit tartjuk helyesebbnek, de csak úgy, ha a 
pap, a tanító, a jegyző, az orvos ott is pap, ta-
nító, jegyző és orvos, szóval faluvezető marad. 
Akkor, ha megtalálja azt a helyzetet, hogy nem 
száll le hivatásának magaslatáról s nem ..keve-
redik" lefelé. Derült, vígkedélyű ő is lehet, de 
csak finoman. Ügy, amint művelt emberek szok-
tak s ahogy a faluvezetőhöz illik. Nem gőggel 
és nem leereszkedően, hanem „úrimódon". 
Észrevétlenül irányítja a társalgást s finoman 
tereli helyes útra az esetleges duhajkodást, dur-
válkodást. Ha beszél, szónokol, azzal nem min-
den áron tanít s beszéde még akkor is felemelő, 
ha abba derültséget visz. Ha evésben, ivásban 
mértékletes s példát mutat a helyes, társaságba 
illő étkezésre, poharazásra. Még azon sem 
botránkoznánk meg, ha a cigánnyal valami ked-
ves régi magyar nótát elhuzat, különösen akkor, 
ha a mulatságon valami „pesti divatos új nó-
ták" járják. Szeretettel nézi a fiatalság táncát 
s megérezteti, hogy gyönyörködik szép, magya-
ros táncaikban, az illendőség szabályainak szi-
gorú keretei között folyó mulatozásukban. 

A nép a faluvezetőnek ilyen közvetlen, nem 
leereszkedő, de nem is magasból lefelé néző vi-
selkedését nemcsak látja, hanem a helyes, ke-
délyt frissítő és nemesítő mulatozás, szórakozás 
módját is megérzi s követi is. Hogyan tudjon a 
nép felnőttje és fiatalja helyesen szórakozni, 
mulatni, duhajkodásra hajló jókedvét nemesen 
derűs hangulatra mérsékelni, evésben, ivásban 
mértéket tartani, tisztességesen s a társaság tag-
jaihoz alkalmazkodva beszélgetni, társalogni, 
ha még nem volt alkalma ilyet látni, ilyesmiben 
résztvenni, a helyeset megérezni, ha még soha-
sem érte lelkét olyan finomabb hatás, mely haj-
lamaira, ösztönszerű életnyilvánulásaira alakí-
tólag hathatott volna1? Bármily különösen hang-
zik is, de a faluvezetőknek egyik feladata, hogy 
nemes szórakozásra, illendő mulatozásra, társal-
gásra is neveljék a népet. Tudom, hogy ez nem 
új a faluvezetők előtt. Hiszen feledhetetlen em-
lékeim közé tartozik, amit néhány év előtt Ka-
locsán az egyik népkörben láttam. Táncmulat-
ságot rendezett a földmíves ifjúság s azon több 
pap s tanító is megjelent. A leányok, legények 
festői népviseletben táncoltak. Ügynevezett „át-
öltözött" egyetlen egy sem volt köztük. A fel-
nőttek poliaraztak, beszélgettek, nevetgéltek, de 
olyan finoman, közvetlenül, kedvesen, hogy gyö-
nyörűség volt nézni mulatságukat. S annak a 
népkörnek pap a vezetője, aki ott van minden 
mulatságon anélkül, hogy tekintélye csorbulna. 
Mindenki szereti, becsüli, tiszteli őt, mert érzi a 
nép, hogy vezetőjük, irányítójuk az ő javukat 
akarja, érettük dolgozik. 

Ha így viselkedik a faluvezető a lakodalma-
kon, mulatságokon, akkor igenis ott a helye. 
S azok a kevesek, akik nem tudnak mértéket tar-
tani s érzik, hogy nincs elég erejük faluvezető-
höz méltó viselkedésre, azok bizony jobban 
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teszik, ha nem vesznek részt a nép szórakozásai-
ban, mulatozásaibán, mert ártanak nemcsak ön-
maguk, hanem a többi faluvezető tekintélyének 
is, de vétenek a nép ellen is, mert a jó példa 
helyet, éppen azt mutatják, amit kerülni kell. 

A falu vezetőin állandóan rajta a nép szeme, 
de munkájukat figyelemmel kísérik mindazok, 
akik a népnevelésben más alakban vesznek részt, 
esetleg azt irányítják. A faluvezetők is emberek. 
Az ő emelkedettebb, linomabb lelkűknek is jól-
esik a bárhonnan jövő elismerés, vagy ha az 
nem, legalább észrevevés. Ez emeli önbizalmu-
kat, fokozza munkakedvüket, aminek ismét a 
falu kultúrája látja hasznát. S mégis hányszor 
látunk ünnepélyeket, mulatságokat, szórakozá-
sokat, ahol a faluvezetők, akiknek az ünnepély, 
mulatság sikerében is része van, teljesen hát-
térbe szorulnak, mégpedig olyan alakban, ami 
jogosan bánthatja önérzetüket. Pl. Az ünnepély 
reprezentatív szónokai meg sem emlékeznek 
róluk, pedig ez éppen a népnevelés szempontjá-
ból volna kívánatos. Vagy a lapokban meg-
jelenő tudósításokban megemlítik több úri-
ember nevét, a faluvezetők neve azonban ki-

marad. Igaz, hogy sokszor nem szándékosan, 
hanem hiányos információ alapján, amiről a 
faluvezető nem tud s ez minden túlzott érzé-
kenykedés nélkül is bánthatja, mert mellőzésnek 
tűnik fel, amit pedig munkája után meg nem 
érdemel. Ez a mellőzés még akkor is bántó le-
het, ha a faluvezető nem bosszankodik, hanem 
emelkedettebb lélekkel mosolyog rajta. Az ilyen 
apró megbecsülések nem is a mellőzött falu-
vezetőnek kellenek, hanem igenis szükségesek a 
falu népének, mert ebben vezetőjének meg-
becsülését látja. 

A nehézségek, kellemetlenségek mellett azon-
ban sok-sok öröme is van a faluvezetőnek, ha 
kötelességét a templomban, az iskolában s az 
iskolánkívüli népművelésben egyaránt lelki-
ismeretesen, híven teljesíti. Már maga az emel-
kedett lelkiség, a nép, a nemzet, az egyház sze-
retetéből fakadó munkakedv s a jól végzett 
munka gyönyöre olyan értékek, amelyekért ér-
demes élni, küzdeni, dolgozni és a kétesértékíí 
„városi élet"-ről lemondani. Az Istenért s hazá-
ért nyugodtan, békességben dolgozni! Lehet-e 
ennél szebb élethivatást 

A M E N N Y I S É G T A N T A N Í T Á S Á N A K 
M E V E L O I É R T É K E . 

írta : FRANK ANTAL dr. 

.A. mennyiségtan tanítása az iskolai munkának 
egyik sarkpontját jelzi. Különösebb érdek fű-
ződik ahhoz, hogy nevelői értékeit boncolgas-
suk. Azért nézzük meg, hogy mennyiben hat 
a logikumra, az etikumra, az esztétikumra, 
majd mennyiben szolgálja a kultúra egységét 
(a koncentrációt), majd vegyük figyelembe azt, 
mit mutat a valóság a mennyiségtan tanítása 
terén, végül lássuk, hogy a mennyiségtanban 
való haladás mennyiben a szorgalom és meny-
nyiben a tehetség dolga. 

A mennyiségtan és a logikai iskolázás. 
Kretschmer1 szerint a mennyiségtan tanítása 
elsősorban a szellem fegyelmezése legyen. 
Rohrberg2 szerint a tanulókat arra kell ne-
velni, hogy élesen lássanak, találékonyak le-
gyenek, hogy a lényegtelent meg tudják kü-
lönböztetni a lényegestől, és az összetett problé-
mákon a forrást tudják felismerni. Ezekhez az 
értékekhez lényegesen hozzájárulhat a mennyi-
ségtan tanulása. Vannak gondolkodók, akik a 
mennyiségtan formális hatását olyan fontos-
nak tartják, hogy szerintük elfelejthetjük ösz-
szes mennyiségtani ismereteinket és a mennyi-
ségtan tanítása mégis elérte a célját. Ugyanis 
azt gondolják, hogy ebben az esetben a ki-

1 E. Kretschmer: Welche Aufgaben soll die Mathe-
matik in der Gymnasial-Erziehung erfüllen? 

2 A. Rohrberg: Beitrag des mathematischen Unter-
richtes. Zeitschrift für mathematischen und natur-
wissenschaftlichen Unterricht. 1910. 95. lap. 

művelt logikum megmarad. A formális hatás 
jelentőségére mutat rá a következő — para-
doxonnak látszó — mondás: „A műveltség az, 
ami megmarad, ha mindent, amit megtanul-
tunk, elfelejtettünk." Anélkül, hogy a mennyi-
ségtani ismeretek jelentőségét le akarnók be-
csülni, meg kell állapítanunk, hogy nem az a 
lényeges, hogy a tanuló valamely bizonyítási 
sort emlékezetből tudjon elmondani, hanem az, 
hogy ezt a következtetési sort követni tudja 
és amennyiben valamit elfelejtett volna, maga 
tudja felfedezni azt, amit elfelejtett. 

Lietzmann3 szerint a mennyiségtan tanulásá-
ból három logikai érték fakad: az elvonóképes-
ség, a következtető sorok követésének képes-
sége és a kombinálóképesség. Nyilvánvaló, 
hogy ezek felébresztésében és fejlesztésében 
más tantárgynak is lényeges szerepe van, azon-
ban a mennyiségtan e téren kétségtelenül je-
lentékeny iskolázást végezhet. 

Hogy a mennyiségtan tanítása ezeket a ha-
tásokat valóban eredményezze, szükség van 
arra, hogy azt a gondolatot, amelyet a munkál-
tató tanítás fejez ki, fokozottabban felkaroljuk. 
Szükség van arra, hogy a növendék önálló 
munkásságának minél nagyobb területet bizto-
sítsunk. A problémák megoldásának önálló le-
hetősége, a célhoz vezető sok út egyikének fel-
fedezése, megmérhetetlen értéket jelent. Erre 

3 Dr. W. Lietzmann: Methodik des mathematischen 
Unterrichts. Leipzig. Quelle und Meyer. 1926. 360. lap. 
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vonatkozólag értékesnek találtam Viktor Gurski 
gondolatait, aki Die Durchführung des Ar-
beitsschulprinzips im mathematischen Unter-
richt (B. G. Teubner. Leipzig-Berlin, 1930) c. 
munkában Erziehung der Schüler zur Selb-
ständigkeit bei der Arbeit (22. lap) címen az 
önállóságra való nevelést három kérdés fona-
lán tárgyalja. Az első kérdés így hangzik: 
„Hogyan lehet a tanulót önálló bizonyításra 
rávezetni?" Ennek kiegészítő része: „Hogyan 
lehet a tanulókat példák önálló megoldására 
képesíteni?" A második kérdés: „Hogyan ér-
hetjük el azt, hogy a növendék önállóan pro-
blémákat fedezzen fel?" Végül úgy látja a 
szerző, hogy a mennyiségtan különösen alkal-
mas arra, hogy a tanulók kritikai képessége 
fejlesztessék. Tételem keretében nem adhatok 
feleletet ezekre a kérdésekre, csak jelezni akar-
tam azokat a logikai értékeket, amelyeket a 
mennyiségtan tanulásától várnunk lehet. 

A mennyiségtan az erkölcsiség szolgálatában. 
A mennyiségtan helyes tanításának egyik kö-
vetelménye az, hogy a tanuló önállóan tudjon 
gondolatsorokat követni, feladatokat megoldani. 
Ez az önállóság nemcsak logikai érték, hanem 
bizonyos vonatkozásban etikai érték is. Er-
kölcsi érték annyiban, amennyiben az akadá-
lyok leküzdésében az akaraterő növekedik. Er-
kölcsi érték annyiban, amennyiben a sajátos, 
az egyéni munkán való örömet felkelti stb. 
A logikai önállóság sok esetben segít abban, 
hogy erkölcsileg is önállóak legyünk. A meny-
nyiségtan igazságai távol esnek napjaink vi-
tatott véleményeitől. A mennyiségtan igazságai 
megvesztegethetetlenek. Így a mennyiségtan 
ítéleteiben objektivitásra nevel. Hozzájárul a 
lelkiismeretesség fokozásához. Viszont eluta-
sítja a felületességet, az üres fecsegést. A mér-
tan tanításával kapcsolatosan a vonalzóval hú-
zott egyenes ábrázolhatja a jellem egyenessé-
gét. A mennyiségtan tanítása alaposságra, ha-
tározottságra vezet, növeli az igazságszeretet, 
bizonyos nemes előkelőség szellemét hirdeti 
stb. Ezeket és a hasonló általános értékeket 
bizonyos példákkal kapcsolatban konkrét for-
mában is bemutathatjuk. Így pl. a népiskolá-
ban — többek között — kiszámíttathatjuk azt, 
hogy mennyibe kerül a gyermek évente szülei-
nek. Ezzel erősíthetjük a szülők iránt való há-
lát. Az erkölcsi értékek záradékául még rá-
mutatok arra, hogy a végtelen problémával 
kapcsolatban felhívhatjuk a figyelmet e vég-
telen világ Alkotójára. 

A mennyiségtan az esztétikai értékek szolgá-
latában. A mennyiségtan szoros kapcsolatban 
van a művészettel. Ezt a kapcsolatot mutatja 
— többek között — a távlattan,4 — ezt mutatja 
az a tény is, hogy az építőművészetben is se-
gítségül hívjuk a mennyiségtant. Ha ugyanis 
valamely gótikus stílust meg akarunk érteni, 

< Itt eszembe jut az az egyszerű minta, amellyel 
Drozdy Gyula egyik tanítói továbbképző-tanfolyamon 
bemutatta, hogyan lehet gyorsan és jellegzetesen fasort 
rajzolni. Ebben van mennyiségtan is, meg művészet is. 

akkor ahhoz bizonyos matematikus-mechanikus 
érzékkel kell közelednünk. P] területen szük-
ség van arra a térérzékre, amelynek a kifejlesz-
téséhez a mennyiségtan is hozzájárul. Az itt 
szóbanlevő kapcsolat kifejezésre jut abban az 
érintkezésben is, amely a képzőművészetek 
lélektana és a mennyiségtan lélektana között 
fennáll. A mértan tanítása szép rajzaival, ame-
lyek egyúttal a matematikai igazságot jobban 
szemléltetik, is szolgálhatja az esztétikai érzé-
ket. A táblán való szép rajzok és a csinos írás, 
a mennyiségtani füzet csinos rajzai és gondos 
írása lényeges tényezőt jelentenek a tanuló íz-
lésének fejlődésében. Az úgynevezett elegáns 
bizonyításoknak esztétikai értékük is van. 

A mennyiségtan kapcsolata más tantárgyak-
kal és a gyakorlati élettel. A magyar nyelvi 
tanulmány nagy hasznát veszi annak a logi-
kai iskolázásnak, amelyre a mennyiségtan tö-
rekszik. Különösen a dolgozatok logikai fel-
építésében segíti a tanulót. Ahol a magyar 
nyelvi dolgozatok logikai rendje körül hibák 
vannak, ott valószínűleg a mennyiségtanban is 
vannak nehézségek. Nyilvánvaló a mennyiség-
tan és a természettan kapcsolata, — a mennyi-
ségtan és a fizikai földrajz kapcsolata. Szol-
gálatokat tehet a mennyiségtan a vegytannak 
is. A kristálytanban látjuk a mennyiségtan és 
az ásványtan kapcsolatát. Néhány érdekes kap-
csolat van a mennyiségtan és a biológia között 
is. (örökléstan.) A rajz belső kapcsolatban 
van a mértannal. A mennyiségtan szoros kap-
csolatban van a filozófiával, különösen az 
ismeretelmélettel és a logikával. Ismerünk filo-
zófusokat, akik a filozófia tökéletesebb meg-
értése és a filozófia egészséges művelése érde-
kében mennyiségtant tanultak. — A mennyi-
ségtan tanítása más tárgyakkal való kapcso-
latban is, de ezektől függetlenül is, a lehetőség 
szerint a való élettol is kell, hogy a kapcsola-
tot keresse.5 A közelmúltban tett tapasztala-
taim alapján különösebben kell hangoztatnom 
azt a régi igazságot, hogy a számolás és mérés 
tanításával segítsük elő a gyakorlati életben 
való eligazodást is. 

Most nézzük meg, hogy a mennyiségtan taní-
tása a valóságban helyenként milyen tünete-
ket mutat. Ebben a részben volt tanárjelölt-
tanítványaimnak a mennyiségtan tanítására 
vonatkozó tapasztalatait vonultatom fel.0 Cz. J. 
arról számol be, hogy tanítója a népiskola III. 
osztályában nagyon szerette a koncentrációt. 
Minden lehető tantárggyal társította az új is-
meretet, azonban a legjobban az éneket sze-
rette társítani. Még a számtant is énekkel kö-
tötte össze. „Három csoport muskátli" és ha-
sonló dalok nagyon felvidították a számtan-
órákat. A példáit nagyon sokszor a dalokból 
vette. Nagyon szerették ezt a tanítót, — a ta-

5 Itt elsősorban a népiskolai számolásra és mérésre 
gondolok. 

0 Ezek a tanítási módok népiskolából, polgári isko-
lából, gimnáziumból, reáliskolából, tanítóképző-intézet, 
bői és felső kereskedelmi iskolából származnak. 
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nítását is. — Sz. S. a következőket írja: 
„A népiskola I—II. osztályában tanítónő taní-
tott bennünket, aki sokszor betegeskedett. 
Ilyenkor mindig az iskola igazgatója jött he-
lyettesíteni. Igazgatónk számtani tanítási mód-
szere még most is élénk emlékezetemben van. 
Rendszerint természeti tárgyakon, főként álla-
tok lábain és fogain szemléltette a számtani 
műveleteket. Ilyen kérdései voltak: Szabóék 
Bodrijának hány lába van? Hét Bodrinak hány 
lába van? Ha valaki véletlenül tévedett, azt 
kérdezte, hogy hol hagyta a kutya a többi lá-
bát? Ilyen és hasonló természetű eljárással 
olyan érdekessé tette tanítását, hogy vala-
mennyien élénken figyeltünk. Annyira szeret-
tük a számolást, hogyha igazgatónk bejött, 
mindig azt kértük, hogy számolás legyen. Ké-
résünk teljesítése mindig jutalom volt a ré-
szünkre." — Egyik tanítványomnak olyan ta-
nítónője volt, aki a táblán ligy csinálta a mű-
veleteket, mintha önmagának szorzott, osztott 
volna. Ennek aztán tudatlanság, majd verés 
lett az eredménye. — Cz. J. szerint: „Számtan-
tanáraim nyers, idealizmusnélküli emberek vol-
tak. Minden csak annyiban érdekelte őket, 
amennyiben a „számok birodalmához" tarto-
zott. Én, aki tele vagyok idealizmussal, csak 
azért tudtam náluk boldogulni, mert értem a 
számtant. Megvallom, számtan-fizika szakcso-
portra szerettem volna jönni, de visszatartott 
az az ítéletem, amelyet néhány esetből (most 
már tapasztaltam, hogy helytelenül általáno-
sítva) levontam. A matematikusok száraz em-
berek. Én nem akarok száraz ember lenni, te-
hát nem leszek matematikus." — T. Á. szerint: 
„Egy tehetséges számtantanárom a tárgyát 
remekül tudta. Pár perc alatt képletekkel írta 
tele a táblát. , lgy kell!' mondta, s ahelyett, 
hogy megvárta volna, amíg megértettük, azon-
nal letörölte, hogy újabb képletekkel írja tele 
ismét. Nem volt türelme és érzéke ahhoz, hogy 
a mi alantjáró eszünkhöz leszálljon." —• H. Á. 
szerint: „A mennyiségtantanárom módszerét a 
szórakozottság jellemezte. Inkább tudós volt, 
mint tanár, akit állandóan foglalkoztatott va-
lamely probléma. Az órákon vagy problémák-
ról beszélgettünk, vagy példát adott fel egyik 
növendéknek. Ez utóbbi esetben nem figyelt 
a felelőre, nem is tudott rólunk. Ellenben, ha 
néha magyarázni kezdett, az olyan egyszerű, 
világos, érthető volt, hogy mindannyian élve-
zettel hallgattuk." — F. É. szerint: „A meny-
nyiségtan egyik tanára lehetetlen módon ta-
nított. Nem magyarázott semmit sem, hanem 
csak azt mondta, hogy ez nagyon jól megvan 
a könyvükben, nézzék át, tanulják meg. Ter-
mészetesen nem értettünk semmit sem. Szóbeli 
példát sohasem adott fel, hanem csak olyan 
példákat, amelyeket gépiesen, minden gondol-
kozás nélkül csináltunk meg. Azonban annál 
jobb volt a másik tanárunk, akinél még a 
nehézfejűeknek is kellett érteniök a számtant. 
Teljes odaadással kapcsolt bennünket bele a 
magyarázatba. Nekünk kellett jóformán min-
dent kitalálnunk. Olyan ügyesen vezette a ta-

nítást, hogy ki is találtuk a dolgokat. Ha va-
lami fogalmat magyarázott, a nevét nekünk 
kellett kiokoskodnunk s a szabályt nekünk kel-
lett megfogalmaznunk. Mindig azt mondotta: 
,előbb meg kell születni a dolognak, azután kell 
megkeresztelni'. Tiszta, világos gondolkodást, 
szabatos mondatokat, kerek előadást követelt. 
Nagyon szerette a szóbeli egyenleteket, mert 
ezeknek a megoldása legjobban csiszolja az 
észt. Mindenünnen összegyűjtötte az ilyen pél-
dákat, ezeket nekünk lediktálta és mindenki 
annyit csinált belőle, amennyit tudott. Az órán 
mindenki megmutathatta a táblán, hogyan 
gondolta a megoldást. Nagy kedve volt minden-
kinek a számtanhoz. Tanárunk nagyon sze-
rette az önálló gondolkodást, a matematikai 
versenyeket és vitákat. Egyike volt azoknak, 
akiket legjobban szerettünk." — V. I. szerint: 
„Egyik számtantanáromról a következők ma-
radtak meg emlékezetemben. A jó tanulók 
sohasem feleltek nála, még vizsgán is ritkán. 
Ellenben minden osztályban ,kipécózett' magá-
nak két-három olyan tanulót, akiknél .döcö-
gött a matézis'. Ezeket nevezte ő ,cégérek'-nek. 
Rendesen a leggyengébb, de amellett szorgal-
mas és törekvő fiúk voltak ezek. Minden órán 
a ,cégérek' feleltek, akik nála sohasem tud-
tak. A jó tanulók pedig .lazsáltak', hiszen rájuk 
nézve gyakran egészen mulatságos volt egy-
egy számtan-óra, ahol ők mindig csak mint 
nézők szerepeltek. A ,cégérek' pedig hiába dol-
goztak, nekik mindig rosszul kellett felelniök, 
különben a tanár úr egészen rosszul érezte 
magát. Egy másik számtantanárom túlterhelt 
bennünket példákkal. Egy-egy órára 6—10, sőt 
12 meglehetősen nehéz példát is adott fel házi 
feladatul. Mi aztán úgy csináltuk a dolgot, 
hogy T. kollégám, aki jó számoló volt, kiszámí-
totta a példákat, mi pedig lemásoltuk azokat 
az övéről. A kintlakók kora reggel és a tíz-
percekben csinálták a példákat. E g y darabig 
én is kiszámítottam a példákat, de azután úgy 
megúntam őket, hogy azóta sem számolok szí-
vesen."7 

Végezetül nézzük meg a tehetség és a szor-
galom szerepét a mennyiségtan tanításában. 
J. Möbius8 szerint: „Jogász, orvos, vegyész 
bárki lehet, azonban festő, zenész vagy mate-
matikus csak az lehet, akinek megfelelő képes-
sége van." Herbart tiltakozott az ellen a fel-
fogás ellen, amely szerint a matematikai ké-
pesség ritkább, mint más tanulmányokhoz 
szükséges képesség. Max Simon mesének mi-
nősíti azt a felfogást, amely szerint a meny-
nyiségtanhoz különös képességre volna szük-
ség. Mint bármely tanulmányra vonatkozólag, 
úgy itt is megkülönböztetünk kiváló, közepes 
és gyenge képességű tanulókat. A tanításnak 

7 Az ez úton megismert tanítási eljárások többségét 
helyesnek találtam. Mind a helyes, mind a helytelen 
eljárásokat azért közöltem, hogy ezzel kapcsolatban 
tekintsünk önmagunkba s állapítsuk meg, vájjon a mi 
eljárásunk mennyiben helyes és mennyiben helytelen. 

8 Über die Anlage zur Mathematik. Leipzig. Barth. 
1907. 
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a közepesekhez kell igazodnia. — Krellenberg9 

a lübecki reáliskolában azt kutatta, vájjon 
mely tantárgyak miatt kell a diákoknak leg-
inkább ismételniük. Vájjon a nyelvi tantárgyak 
vezetnek-e, vagy pedig a matematika jár-e elől 
ebben a kérdésben. Statisztikai adatokkal iga-
zolja, hogy az osztályismétlés oka legtöbbször 
a francia nyelv, utána következik az angol 
nyelv és csak harmadsorban áll a mennyiség-
tan. Azt is tapasztalta, hogy a nyelvi és a 
mennyiségtani képesség a legtöbb esetben pá-
rosult, ritkább esetben találkozott olyan eset-
tel, amelyben egyik képesség izoláltan jelent-
kezett. 

A mennyiségtan tanárai — lehet, hogy vala-
mikor én is — hajlandók külön matematikai 
tehetség hangoztatására. Vannak, akik ennek 
a hirdetésében a matematika magasabbrendű-
ségét látják. Ügy gondolom, az ügynek akkor 
használunk legtöbbet, ba az igazságnak meg-
felelően azt hangoztatjuk, hogy az átlagos if-
júságnak megvan a mennyiségtan tanulásához 
szükséges képessége, csak arra van szükség, 
hogy a mennyiségtan tanára megfelelő lelke-
sedéssel és helyes módszerrel fogja meg ezt a 
képességet. S ha valaki most azt kérdezné, ho-
gyan van az, hogy sok diáknak réme a meny-
nyiségtan, akkor azt mondom, ennek két oka 
van. Egyrészt azok a diákok nem követték ta-
nárukat óráról-órára s így lassanként elvesz-
tették a talajt a lábuk alól,10 másrészt pedig 
egyes tanárok is elhitették azt, hogy itt vala-
mely rendkívüli képességet igénylő tantárgy-
ról van szó, ami sok esetben a diákban ltishitű-
séget keltett. E rendkívüli képesség cáfolatára 
két érvet hozok fel- Az egyik tény az, hogy 
a népiskolában általánosságban szeretik a gyer-
mekek a számolást és a mérést. A másik érv 
pedig az, hogy a tanítóképző-intézetekben is 
sok esetben lehetséges az úgynevezett rossz 
matematikusokból jó matematikust formálni. 
Erre a magam gyakorlatából elmondom a kö-
vetkező esetet. 

Valamikor az igazgatóm a IV. évfolyamba 
osztott be mennyiségtan tanítására. Az osztályt 
előzőleg még nem tanítottam. Az év elején egy 
Sz. A. nevű növendék javítóvizsgálatot tett a 
mennyiségtanból. A javítóvizsgálat elégségesre 
sikerült. Két-három hét múlva tapasztalom, 
hogy növendékünk elég sűrűn jelentkezik arra, 
hogy apró kérdésekre feleletet adjon. Amikor 
már harmadízben is jól felelt a kérdésemre, 
megdicsértem és a megkezdett irányban való 
továbbhaladásra buzdítottam. Növendékünk ön-
bizalmát ez a dicséret nagy mértékben fokozta. 
Ennek az lett a következménye, hogy továbbra 
is jól, sőt nagyon jól felelt. Egy ilyen jó fele-
lete után (október végén vagy november ele-
jén) újból megdicsértem — azzal, hogyha to-

0 Krüllenberg: Fremdsprachen und Mathematik . . . 
Deutsches Philologen-Blatt. 1924. 475. lap. 

10 A történelemben lehet valamely későbbi leckét az 
előzők nélkül is általánosságban jelesre megtanulni; 
a mennyiségtanban általában mindig égető szükség van 
a megelőző tudásra is. 

vábbra is így iparkodik, akkor az év végén, 
amennyiben kettesig emelkednék, egyest fog 
kapni. Növendékünk az újabb lökés hatása 
alatt annyira nekilendült a munkának, hogy 
az év végén nem kegyelem-egyest, hanem meg-
érdemelt kitűnőt kapott. Az osztályképesítő-
vizsgálaton mind az írásbeli dolgozata, mind 
a szóbeli felelete kitűnő volt. (Ez a tény anya-
könyvekkel igazolható.) Az oklevél kitűnő 15a-
tematikusnak mondja azt a növendéket, aki 
azelőtt mindig nagyon gyenge volt, III. éves 
korában pedig meg is bukott. Figyelemreméltó 
az a jelenség is, hogy növendékünk nemcsak 
a mennyiségtanban jutott — ezelőtt teljesen 
lehetetlennek látszó — szép eredményhez, ha-
nem megnövekedett önbizalma más tantárgyak-
ban is jobb eredményhez vezetett. Hogy növen-
dékünk mennyire szerette meg a mennyiség-
tant, mutatja az a tény, hogy a polgári iskolai 
tanárképző főiskolának mennyiségtan-termé-
szettani szakjára kérte a felvételét. Ilyen és 
hasonló jelenségek azt mutatják, hogy a meny-
nyiségtanban az eredmény — az esetek jelen-
tékeny számában — elsősorban a tanártól, 
másodsorban a növendék szorgalmától, harmad-
sorban a tehetségtől függ. Természetesen van-
nak esetek, amikor ez az egymásután nem fe-
lel meg a valóságnak. Azonban azt mondom, 
ha ezt a sorrendet tekintjük irányadónak, ak-
kor sokkal nagyobb eredményt fogunk elérni, 
mint akkor, ha egyoldalú tehetségimádók va-
gyunk.11 A tanítóképző-intézetek szempontjá-
ból azt kell mondanunk, akinek az intelligen-
ciája, általános képessége nem felel meg annak 
a követelménynek, amelyet egy tanítótól meg 
kell kívánnunk, azt a növendéket ki kell ros-
tálnunk. Akik azonban megmaradnak, azokat 
olyan értelemben kell lelkesíteni, hogy tanul-
mányuk sikere elsősorban a szorgalomtól függ. 
A nemzetnevelés gondolata, az egységes világ-
nézet gondolata a szorgalomnak és az ezzel 
kapcsolatos mélyebb nevelői lelkületnek foko-
zottabb felkarolását kívánja az iskolai munka 
minden ágában: a mennyiségtan tanításában is. 

11 Ugyanazon képesség mellett a diák akkor megy 
többre, ha ő maga szorgalmas, tanítója vagy tanára 
pedig érti a nevelés és tanítás módját . 

fővárosi nyilvános könyvtárakat 1930-ban 
142.237-en látogatták, 1932-ben már csak 81.001-en-
így van a múzeumok körül is. A Nemzeti Múzeum 
régiségtárát 1930-ban 61.812 ember nézte meg, 1932-
ben csak 38.491. A Szépművészetiben 9.500-, az Ipar-
művészetiben 8000-, a Mezőgazdaságiban 72.000-el volt 
kevesebb látogató 1932-ben, mint 1930-ban. A kultúra 
szolgáltatásánál az iskolákra mind nagyobb szerep jut. 
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A TERMÉSZETI ÉS GAZDAÜÁGI ISMERETEK 
A M Y A C w A T V A K 

ELKEÜDEZÉiSE ÉS FELDOLCIOZÁSA. 
írta : ZSÁMBOKI JÓZSEF. 

L tasításunk azt kívánja, hogy a természeti és 
gazdasági ismeretek tanítása közben a gyerme-
kekkel észre kell vétetnünk azt, hogy a termé-
szet élőlényei, tárgyai és jelenségei között össze-
függés van. Sőt még ennek észrevétetésével sem 
elégszik meg, hanem a természeti és gazdasági 
ismeretek céljául azt tűzi ki, hogy a gyermek 
a természetről való tudását a gyakorlatban érté-
kesíteni tudja. Ez a gondolat azt jelenti, hogy 
a népiskolában a gazdaságtan tanításának alkal-
mazott természetrajznak kell lennie. Vagyis: ha 
a gyermek valamit a természetrajz tanítása köz-
ben megismer, azt neki a gazdaságtanban, még 
pedig a gyakorlati gazdaságtanban alkalmazni 
kell tudnia. Az egészségtannak a természeti is-
meretekkel való kapcsolata abban áll, hogy azo-
kat a természeti jelenségekkel, amelyeket a gyer-
mek megismer, ha azok az egészséges életmód-
dal összefüggésben vannak, a maga és környe-
zete javára alkalmazni tudja. 

Amint ezekből a gondolatokból láthatjuk, a 
népiskolában a természeti ismeretek tanításának 
teljesen gyakorlati irányúnak kell lennie. 

Hogy ennek a célnak megfelelhessünk, már az 
anyagot úgy kell kiszemelnünk és elrendeznünk, 
hogy annak gyakorlati vonatkozása mindig és 
mindenütt előtérben álljon. Minthogy minden 
községnek s minden iskolának mások ós mások 
a viszonyai, ebből következik, hogy az anyagot 
5 3 minden községben, minden iskolában másként 
kell kiválasztanunk és elrendeznünk. Az anyag 
kiválasztása közben arra kell figyelemmel len-
nünk, hogy mi az a természetrajzi anyag, ter-
mészettani adottság, aminek községünk gazda-
sági életére és a lakosok egészségére befolyása 
van. Ebből a célból a tanítónak meg kell ismer-
nie községének földrajzi és természeti adottsá-
gait, meg kell ismernie az ott folyó földmíve-
lést, az ipart, a kereskedelmet és a lakosság élet-
módját. De még ennek megismerése is kevés 
ahhoz, hogy az Utasításban körülírt célnak meg-
felelhessünk. Keresnünk kell minden természeti 
adottság okát azért, hogy az adottságokra és 
azok okára következtetni tudjunk. Mindezeket 
először csak általánosságban ós nagy vonások-
ban tehetjük s csak azután térhetünk át olyan 
részletes vizsgálódásokra, amelyeket majd az 
egyes tanítási egységek keretében értékasítlie-
tünk. Ezzel elérjük azt, hogy a természetrajz, 
természettan, gazdaságtan, háztartástan és egész-
ségtan tanítása nem általános és elvont lesz, 
hanem mindenütt konkrét ismerethez fog kap-
csolódni, még pedig olyan konkrét ismeretekhez, 
amelyeket nagyok és gyermekek is látnak, ta-
pasztalnak s amelynek feldolgozása közben az 
ő mindennapi életük adottsága és szükségessége 
fog a központban élni. 

Ilyen helyhezkötött természeti, gazdasági és 
egészségi adottság bőségesen akad minden köz-
ségben. De bizonyára lesznek ezekkel összefüggő 
olyan esetek is, amelyek a gazdasági vagy egész-
ségi adottságra mutatnak rá. Ha ilyenek akad-
nak, ne várjunk a feldolgozásukkal, hanem dol-
gozzuk azokat fel alkalmi tanítások keretében. 

Mert alkalmi tanításokról van szó, természe-
tes, hogy sokszor el kell térnünk az előzően el-
készített helyi tanmenetünktől. Ez azonban nem 
azt jelenti, hogy a természeti és gazdasági isme-
retek tanmenetét nem készíthetjük el előre. Igen-
is elkészíthetjük s el is kell készítenünk, de nem 
valamely tankönyv, hanem a község természeti, 
gazdasági és egészségi adottságainak alapján. 
A feldolgozandó anyagnál azonban, bármeny-
nyire is a helyi viszonyoknak figyelembe véte-
lével rendezzük el, mégis ki kell tűnnie a termé-
szeti egységnek és az egész tanmenet egységei 
közötti logikai kapcsolatnak. Hogy ezekből vala-
mely alkalmi tanítás keretében nyújtott ismere-
tet logikailag is beleilleszthessünk a tanmenet 
többi tanítási egysége közé, már a tanmenet 
készítésekor gondoljunk a „Jegyzet"-rovatra. 
Ebbe jegyezzük bele mindazt, ami változás tör-
tént, hogy munkánkkal ellenőrizhessük. Ezért 
mondja az Utasítás, hogy: „a környező élet és 
az iskola minden mozzanatát kísérjük figyelem-
mel, ha olyan mozzanat van, ami nép, illetve a 
tanítás számára értékes jelenség, iktassuk taní-
tási anyagunk közé. 

A természeti és gazdasági ismeretek tantervei 
anyagát úgy kell feldolgoznunk, hogy azok egy-
ségesen álljanak a gyermekek előtt. Hogy ennek 
az elvnek eleget tehessünk, a természeti egyedek 
ismertetése és a velük kapcsolatos gazdasági 
ismeretek nyújtása ne történjék innen-onnan ki-
ragadottan, hanem egy területről véve. Erre 
azért van szükség, mert az okozatokból az okokra 
csak akkor tudunk következtetni, ha a növények 
és állatok élete közötti összefüggést is észre-
vétetjük. De még ez nem elég, hanem a földrajzi 
adottságokra is rá kell mutatnunk, azokat is meg 
kell ismertetnünk a gyermekekkel. Így együtt 
lesz az ok és az okozat teljes egészében. 

Lássunk erre egy példát! Például valamely 
községben városi emberek nyaralnak. Állandóan 
azon panaszkodnak, hogy ott sok a szúnyog. 
A kényesebb nyaralók emiatt már el is mara-
doznak. Ez valami formában az iskolában is 
szóba kerül s az érdeklődést is felkeltheti. Bizo-
nyára a gyermekeknek is van a szúnyogokról 
tapasztalatuk. Ezzel azonban ne elégedjünk meg. 
Utasítsuk őket arra, hogy érdeklődjenek, hol van 
községük területén sok szúnyog. Kérdezősködje-
nek arról is, hogy környezetük mit tud a szú-
nyogokról s miféle módot ismernek a szúnyogok 
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elűzésére, irtására. Ez a tapasztalatszerzés, anyag-
gyűjtés egyben a szúnyogok iránti érdeklődést 
is állandóan ébren tartja. Mikor már a gyerme-
kek megfelelő anyagot gyűjtöttek, csak akkor 
kezdünk a tanításhoz. Először is községünknek 
azt a területét vesszük, ahol a legtöbb szúnyog 
van. Elkészítjük annak a területnek vázlatrajzát 
s megállapítjuk annak földrajzi és természeti 
adottságait. Megállapítjuk, hogy ott állóvíz van, 
amiben nád, káka és más vízinövény tenyészik. 
Rámutatunk arra, hogy az a mocsár sok vízi-
bogárnak, köztük a szúnyognak is életfeltétele, 
mert abban találja meg mindazt, ami fejlődésé-
hez, életfeltételeihez szükséges. Rámutatunk arra, 
hogy mert a szúnyog tápláléka a békának, azért 
a béka is ott ütött tanyát s annak a fejlődéséhez 
is szükséges a víz, a mocsár. Észrevétetjük, hogy 
a béka teste is a vizi, mocsári élethez és a szii-
nyogfogáshoz alakult. Kis következtetéssel meg-
állapíthatjuk, hogyha sok a béka, kevesebb a 
szúnyog. Aztán meg a gólyával, gémmel, vad-
kacsával, vízityúkkal foglalkozunk, amik azért 
telepedtek a tóba, mocsárba, mert ott a béka, a 
sikló. Rámutatunk arra, hogyan függ össze a 
nád, a sás, a káka, a hinár, a gólyahír meg a 
többi vízinövény élete a vízzel, a vizenyős ta-
lajjal. 

A felsorolt anyag valamennyi mozzanatával 
nem is kell külön-külön részletesen foglalkoz-
nunk, csak a legjellegzetesebbekkel, a legérdeke-
sebbekkel. A többinek általános ismertetése is 
elégséges ahhoz, hogy a természet adottságainak 
egymáshoz való viszonyát, egymásra való utalt-
ságát megértethessük a gyermekekkel. Ha ezen-
kívül rámutatunk még arra, hogy a mocsaras 
terület kigőzölgése miatt az egészségre is káros, 
hátrányos, akkor eleget is tettünk mindazoknak 
a követelményeknek, amit a természeti, gazda-
sági és egészségi ismeretek együttes tanítása 
megkíván. 

így megismertetve a mocsaras terület föld-
rajzi fekvését, növény- és állatvilágát s meg-
éreztetve ezek egymásrautaltságát, rátérhetünk 
arra, hogyan lehetne a szúnyog-inváziótól a köz-
séget megszabadítani. Ebből a célból keressük, 
hol, hogyan, merre lehetne azt a mocsaras terü-
letet lecsapolni. Mikor erre rájövünk, rámuta-
tunk arra, hogy eltűnik a mocsár, eltűnik a sok 
szúnyog is, de eltűnnek a vízinövények, a békák, 
a gólyák, a gémek is. Itt a hasznossági elv érté-
kesítését még jobban kiaknázhatjuk azzal, ha 
kerestetjük mindazokat az előnyöket és hátrá-
nyokat, amelyek a község lakosságára a mocsár 
lecsapolásából származhatnának. De a hasznos-
sági elv mellett más szempontokat is kell néz-
nünk. Ott van például az esztétikai szempont is, 
melyet annak keresésével aknázhatunk ki, hogy 
vájjon a mocsár lecsapolása mennyivel hátrál-
tatná a táj szépségét. S ha hátráltatja, miként 
lehetne azon segíteni. Például mennyivel lenne 
szebb a táj, ha a füzek helyett akác- vagy más 
fát ültetnénk! Vájjon nem lehetne-e ott füves 
területet, szántóföldet, sétahelyet alkotni! Az 
ilyen tanítás mellett a természeti és gazdasági, 
de meg az egészségtani vonatkozások is egy 
helyhez kötve koncentrálódnak, összefolynak, 

összeolvadnak, miközben a természet egységes 
szemléletére szoktatjuk a gyermekeket, ami a 
tantervi célnak szintén egyik lényeges követel-
ménye. 

De ezt az anyagot nem egyetlen tanítási egy-
ségnek tüntetjük fel tanmenetünkben. Külön 
tanítási egység lesz például „A Kácsás-tó föld-
rajzi fekvése s természeti adottságai". A másik 
egység ez lehet: „A Kácsás-tó növényei." A har-
madik meg ez: ,.A Kácsás-tó állatai. A szúnyog 
és a béka részletesen." A negyedik: „A Kácsás-
tó lecsapolásából származó előnyök." 

Nem is kell, hogy valamennyi tételt a termé-
szetrajz tanmenetébe illesszük. Ha valamelyik 
földrajzi vonatkozású, tegyük azt a földrajz 
tanmenetébe. Ha valamelyikben a gazdaságra 
vonatkozó ismeretek vannak, azt a gazdaságtan 
keretébe illesztem. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy mindezt egy osztályban tanítom. Lehet 
úgy is. hogy például az egyik évben vagy osz-
tályban a beszéd- és értelemgyakorlatok kereté-
ben dolgozom fel a mocsaras területet, mert ez 
a lakóhely megismertetéséhez illeszkedő tétel. 
A másik tételt illeszthetem a IV., a harmadikat 
pedig az V. osztály tanmenetébe. Ebben az eset-
ben azonban, ha osztott iskolában tanítok, az 
egész iskola valamennyi osztályának tanmenete 
egységesen készül el. Ha így van a tanmenet 
beosztva, akkor az egyes tanítások között ok-
vetlenül kapcsolatot kell teremtenünk. 

Nem kívánhatjuk azt, hogy a természet és 
gazdaság iránt az érdeklődés gyermekeink lelké-
ben magától támadjon. Ennek felkeltéséről ma-
gunknak kell gondoskodnunk. A kereső, meg-
figyelő, következtető készség fejlesztését már a 
természeti cs gazdasági ismeretek tanításának 
legelején kell megkezdenünk. Ebben segítsé-
günkre lesz úgyszólván valamennyi tantárgy, 
mert hiszen ahol csak alkalom kínálkozik rá, 
ezeknek a készségeknek fejlesztésére mindenütt 
gondolnunk kell. 

Ha a természet és gazdaság tárgyai s a ter-
mészet jelenségei iránt az érdeklődést felkeltet-
tük, akkor legfőbb gondunk az legyen, hogy a 
gyermekeket közös munkára és öntevékenységre 
késztessük. Erre tanítás közben számtalan alka-
lom kínálkozik. Ott vannak mindjárt a séták, 
kirándulások, amelyek nélkül a természeti és 
gazdasági ismeretek tanítása el sem képzelhető. 
Ezeken a kirándulásokon foglalkoztassuk az 
egész osztályt közösen, de foglalkoztassunk min-
den gyermeket külön-külön is. Méressünk, jelöl-
tessünk ki kisebb területeket, figyeltessük meg 
az ott található növényeket, az azokon élő rova-
rokat, az ott élő madarakat és emlősöket és a 
talajviszonyokat. A gyermekek gyűjtsenek is 
azon mindent, ami gyűjthető. Gyűjtés közben 
azonban szoktassuk őket a természet adottsá-
gainak kíméletére, mert ha ezt nem tesszük, a 
gyermekek igen könnyen rombolni fognak s azt 
is tépik, szaggatják, ami hasznos, ami szép. 
Ezzel pedig több kárt teszünk a természeti isme-
retek tanításának, mint hasznot. A növények 
kíméletére való nevelésnek igen jó eszköze lesz, 
ha például künn a szabadban talált kidőlt nö-
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vényt felállítunk, megkötözünk, száraz gallyait 
lemetszük, tövét megporlianyítjuk, feltöltjük, 
egy-egy bajbajutott hasznos rovart segítünk stb. 
Ezek olyan cselekedetek lesznek, amelyek a 
gyermekek természetszeretetét nagyban elősegí-
tik és a természet iránti érzéküket finomítják. 
Ha a gyűjtésre útbaigazítást adunk s ha a gyer-
mekek valamit gyűjtöttek, akkor gondoskodjunk 
arról is, hogy azt megőrizzék. A megőrzés tör-
ténhetik vagy az iskola szertárában, vagy pedig 
a gyermek magángyűjteményében. A gyermek 
csak azt gyűjti össze, ami az ő érdeklődését fel-
kelti, éppen azért, amit gyűjt, azt becsüli és sze-
reti is. Ha azonban azt látja, hogy tanítója nem 
érdeklődik az ő gyűjteménye iránt, maga is kö-
zömbös lesz s gyűjtési kedve ellanyhul. Éppen 
azért a tanító érdeklődjék minden után, amit a 
gyermek gyűjt s a gyűjtés elrendezésében is 
legyen segítségére. A szebb gyűjteményeknek 
az osztály előtt történő közös megbeszélésével is 
nagyban hozzájárulhatunk a gyűjtési kedv fo-
kozásához s ezzel a természet megszerettetésé-

hez, ami végeredményben szintén célja a termé-
szeti és gazdasági ismeretek nyújtásának. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy az ilyen kö-
zös gyűjtögetés folyamán szertárunkban, szek-
rényeinkben az évek során annyi anyag gyűl 
össze, hogy azt megőriznünk, már csak a hely 
miatt is, szinte lehetetlen. Éppen azért időnként 
selejtezzük ki az értékteleneket s csak az érté-
kesebbeket, az érdekesebbeket tartsuk meg. Így 
lassanként iskolai gyűjteményünkben csak azok 
a darabok fognak megmaradni, amelyeket taní-
tás közben felhasználhatunk akár ismeretnyuj-
tásra, akár pedig az érdeklődés felkeltésére. 

Olykor-olykor vezessük végig gyermekeinket 
a szertárban, vagy mutogassuk meg nekik 
egyenként az összegyűjtött anyagot s vonjuk 
bele őket is annak időnkénti rendezésébe, tiszto-
gatásába. 

Ha a fentiek szerint járunk el, akkor tanítá-
sunk nem „könyv-természetrajz", hanem való-
ban a természet megismertetése és megszerette-
tése lesz. 

A BALATON ÉS A NAGY SZÜNIDŐ. 
í r ta: GYULAI ALADÁR. 

A z idei nyár az ifjúsági balatonkultúra örven-
detes javulásáról tanúskodik. Aki a nyár folya-
mán a Balaton partján utazott, végig az egész 
vonalon mozgalmas cserkésztábor-életet figyel-
hetett meg. Ezekről a szétszórt táborozásokról 
a vélemények lehetnek különbözők. Lehetne szó 
gazdasági szempontból az egységesebb tábori 
élet (gyüjtőtáborok) előnyéről, a higiéné és a 
biztonsági követelmények szigorításáról, azt 
azonban el kell ismerni, hogy a cserkészek a tá-

borok megszervezésével derekas munkát végez-
tek. A székesfővárosi középiskolákon és farkas-
kölyök-táborokon kívül találkoztunk kecskeméti, 
pécsi, kaposvári, debreceni fiúkkal. A táborok 
egyik-másikában a „lakosság" elég vegyes. 
Idősebb férfiaktól kezdve képviselve van min-
den korosztály az elemista kisdiákokig. A cser-
készek hozzátartozóit is sűrűn láthatjuk a tábo-
rokban, amelyek ilyenformán némileg családias 
jelleget nyernek. 

Balatoni tájkép. Voinovich-Galamb olv. (Mészöly Géza képe után.) 
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Balatoni Garda-halászat. (Lambrecht Kálmán: Herman Ottó élete c. könyvéből.) 

A cserkészek által rendezett ünnepségeknek 
egyik nem értéktelen előnye, hogy a nyaraló kö-
zönséget megismertetik a cserkészek életével, 
változatosságot hoznak az egyes helyek esemény-
telen napjaiba. Ezekben az előadásokban a nvult-
óvi gödöllői világtáborozás élményei élednek fel. 
Csak ezekben a táborokban látja az ember, 
mennyi tehetség, leleményesség van a magyar 
gyermekekben. Kora reggel fürge fiúk sietnek, 
hogy beszerezzék a tábor szükségleteit. Vidáman, 
dalolva végzik dolgukat. 

Amint azután leszáll a gyönyörű est a Bala-
tonra, fellobognak a tábortüzek, melyeknek vi-
lágánál kifogyhatatlan leleményességgel szóra-
koztatják cserkészeink a vendégsereget. 

A balatom vonat gyermeknyaralók sora mel-
lett rohan el. Számos magánvállalkozás, inter-
nátus és egyesület viszi a főváros sápadt gyer-
mekeit a Balaton mellé, hogy napbarnította arc-
cal, meghízva hozzák vissza az iskolába és a 
szülői házba. A nehéz gazdasági viszonyok foly-
tán különösen a középosztálynál vált szokássá, 
hogy a gyermekeket 50—150 pengős helyekre 
küldik, míg maga a szülő kénytelen otthon ma-
radni. Alig van a somogyi oldalon nyaraló hely, 
ahol ilyen magánakció nem volna. A nagy ver-
seny folytán az akciók igyekeznek természetesen 
a legjobb ellátást nyújtani a legolcsóbb áron. 
Nagyobb hiány tapasztalható azonban a peda-
gógiailag képzett felügyeletnél. Ezen a téren 
szükséges volna szigorúbb ellenőrzés is, különö-
sen a családias jelleget felülmúló vállalkozások-
nál, hiszen számos esetben maguk a vezetők is 
csak alkalmi „pedagógusok". A legnagyobb 
szabadelvűség mellett is megkívánható, hogy 
legalább a tulajdonosok, illetőleg vezetők gya-
korlati nevelők legyenek, nem pedig magánzó-
nők, építőmesterek stb. 

Számos helyen a javító vizsgálatokra való 
előkészítést is hirdetik, melyek ugyancsak ellen-
őrzésre szorulnának, legalább is annyiban, hogy 
a tanítást valóban diplomás pedagógusok vég-
zik-e. 

Míg az ausztriai Schullandheimek nyáron 

tele vannak magyar diákokkal, nálunk a Bala-
ton mellett alig találunk nagyobb számban 
idegen tanulókat. A balatoni propaganda nem 
mellőzhetné ezt a kérdést sem. A szomszédos köz-
ségek iskoláiban berendezett nyaraltatási akciók 
keretében igen bölcs dolog volna olcsó szállást 
adni — ha már sajnos, a magyar nevelésügy 
nem rendelkezik külön e célra épült „Scliulland-
heim"-ekkel, külföldi nyaraló gyermekeknek. 

Utoljára hagytuk Budapest székesfővárosnak, 
Pécs városának mintaszerű intézményeit, ame-
lyekben sokszáz városi gyermek üdiil. Zamárdi, 
Lelle, Fonyód a hatósági telepek egész sorát 
foglalja magában, melyből impozánsan emelked-
nek ki a fővárosi árvaházak mintaszerű épületei 
Hatalmas méretüknél fogva meglepnek a Zsófia 
Gyermekszanatórium kibővített telepei. Míg má-
sutt a hatóságok céltudatos munkáját látjuk az 
ifjúság egészségvédelmének érdekében, itt a tár-
sadalom jószívéből épült alkotások vonják a 
figyelmet magukra. A felekezetek sem feledkez-
nek meg, hogy a gyermekek számára üdülést 
biztosítsanak a Balaton mellett. A katholikus 
egyházközségek, a protestáns árvaházak jártak 
elől jó példával.. 

A Balaton körül számos szálloda és penzió 
volna alkalmas arra is, hogy már május havá-
ban olcsó elláttást nyújtsanak egyes városi is-
kolák osztályainak. A balatoni érdekeltségek ez-
zel a gondolattal szívesen foglalkoznak, alig 
volna tehát leküzdhetetlen akadálya a megvaló-
sításnak. 

Ezekkel a sorokkal csak magára a problémára, 
a balatonkörüli gyermeknyaraltatásiba akartuk 
felhívni a figyelmet. A teendő igen sok. Ezek so-
rában talán legelső volna a statisztikai adat-
gyűjtés, amelyhez a Balatoni Intézőbizottság 
segítségét, kellene kérni. A bejelentési kötele-
zettség folytán ott állnak az adatok legköny-
nyebben rendelkezésre. 

A testnevelés és sportfejlesztés mellett ezen 
kellene gondolkozni, miként volnának olyan te-
lepek létesíthetők, hol az idegen nyelveket nyári 
kurzusokban lehetne tanítani. 
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G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

A krizantémum. 
Irta: VARGA BÉLA. 

(Természetrajzi óra a IV. osztályban.) 

] \ agyot lendített a népoktatás elmélyítésén je-
len tantervünknek az a sarkalatos és alapvető 
követelménye, liogy nevelő-oktató tanításunk-
ban a helyi viszonyokból kell kiindulni, hogy 
a helyi viszonyok alapos ismerete elengedhe-
tetlen feltétele a további haladásnak. I logy 
nem beszélhetünk őseink dicsőséges honalapító 
munkájáról, míg községünk egykorú múltjá-
ról, történelmi emlékeiről nem tanultunk, nem 
beszélhetünk a „termesztett növényekről", a 
„tenyésztett állatokról", vagy a „népek foglal-
kozásáról", — mint tettük azt a múltban, ha-
nem a mi galambjainkról, a mi paradicsomunk-
ról, a mi községünk lakóiról beszéljünk először, 
annak minden helyi vonatkozású szokásaival 
kapcsolatosan. Mert a gyermek, mint az anya-
tejből, innen meríti első szellemi táplálékát, ez 
irányítja egész életét, pályaválasztására döntő 
hatással ez van. Ez a „helyi vonatkozás" tette 
szükségessé aztán azt, hogy az a tanító, aki 
eddig a tankönyvből, a tankönyv szövegét óra 
előtt átfutva, „magyarázott", az a tanító, aki 
a képzőből megmaradt tudását fitogtatva, „elő-
adott", s rendszerint mindenről csak általános-
ságban beszélt, — községét megismerni, annak 
természeti és gazdasági viszonyait, kulturális 
fejlődését tanításába belekapcsolni nem tar-
totta szükségesnek, — ma: a helyi vonatkozá-
sok kutatásához, a monográfiák és községi le-
véltárak tanulmányozásához fogott. 

Ilyen helyi vonatkozások gyűjtése kapcsán 
sok új és eddig nem ismert érdekes följegyzé-
sekre tettünk szert. Ennek eredménye lelt az 
is, hogy a IV., V., VI. osztályok természetrajz-
és gazdasági tanmenetébe fölvettük város-
részünk lakóinak kenyérkereseti foglalkozásá-
ból annak egyik tekintélyes ágát: a virágker-
tészetet. S bár a miniszteri tanterv nem írja 
elő a krizantémum tanítását, a helyi viszonyok 
mégis szükségessé teszik, hogy a helyi tapasz-
talatokból kiindiüva, a gazdasági és virág-
kereskedelmi élet továbbfejlesztése érdekében 
a krizantémum termesztését és szaporítását ta-
nítsuk. Mert ahány báz, annyi virágkertész 
van kerületünkben s ha nem is minden gyer-
mek személy szerint vesz részt a krizantémum 
nevelésében, de városunk ötödik kerülete (las-
san a többi külváros) lakóinak gazdag virág-
kultúrája — mely az összes tanulók előtt, mint 
a kerület lakói előtt bonyolódik le, látják azt 
az udvaron, a kertben, nézik, figyelik palán-
tázás, kiszedés és csokorkötés közben — köve-
teli meg, hogy az iskolában is rendszeresítsük, 
tudatosítsuk azt, ami játék közben, bámészko-
dás alatt, akaratlanul vagy akarva, de rend-
szertelenül reáragadt. 

A TANÍTÁS MENETE. 
Előkészítés céljából otthoni figyelgetésül fel 

van adva a tanulóknak: „nézegessétek a ker-
tet, a kert őszi hangulatát figyelgessétek". 
A megfigyeléseket a reggeli és a délutáni ta-
nítások előtt pár új gondolat fölvetésével 
ébrentartom, sőt irányítom. — No, gyerekek, 
figyelgettétek-e a kertet? — Igen, tanító bácsi, 
az én édesapám ás, anyukám gereblyél benne, 
spenótot vetnek. A másiknál jól megművelt 
földbe már a salátát palántázzák. — És te nem 
segítettél? — De igen, adogattam anyukám-
nak a palántát. — Nálunk nem mindenhová 
raknak spenótot, meg salátát, mégis felássák 
az egész kertet. — Igen — mondja rá a má-
sik —, azt nem is porhanyítják tovább, nem 
gereblyézik el, hanem felásva hagyják, mert a 
tél nedvessége és fagya az igazi jó porhanyító 
szer. —- Én is sokat járok mostanában a ker-
tünkben — irányítom megfigyeléseiket — és 
napról-napra tapasztalom, hogyan ürül a ker-
tünk, hogyan kevesbedik benne minden. — Pá-
ran azonnal jelentkeznek, de tovább fűzöm gon-
dolataimat: — Meg azt is látom, gyerekek, hogy 
a fák, virágok és minden, ami még a kertünk-
ben van, olyan búsak, szomorúak. — Egy pár 
gyerek akad, akinek vau mondanivalója, de 
több időnk nincs a beszélgetésre, nem folytat-
hatom tovább, megelégszem azzal, ha a más-
napi számonkérésnek már mindenki előre örül. 
Csak egy akad osztályomban, akinek az arcá-
ról valami bizonytalanságféle vagy félelem 
tükröződik. Mintha most ébredt volna hibá-
jára, vagy talán most jött rá, hogy mennyi 
mindentől elesett, mert csaknem síró hangon 
panaszolja el, hogy házinénijüknek nincs kertje, 
ő nem figyelhet sehol. Megsajnáltuk a szegény 
párát s egyszerre valamennyien csaknem a te-
nyerünkön kínáltuk fel a kertünket. Meg is 
oldottuk a kérdést úgy, hogy legközelebbi szom-
szédjában lakó pajtásához osztottuk be, hogy 
másnap boldog örömmel számoljon be ő is 
megfigyeléseiről. 

A tanítást megelőző napon még a Szakács 
bácsi (egyik tanítványom apja) kertjében vol-
tunk, hogy közvetlen és közös szemlélet alap-
ján élményszerű megfigyeléseket tegyünk, hogy 
a megfigyelések hogyanjára neveljük a gyer-
mekeket, megláttassuk a természet lelkét, a lé-
lek beszédes, gyönyörködtető erejét és észre-
vétessük azt, hogy az igazi kertész, a jó mun-
kás nem robotosa a munkájának, hanem szor-
galmas, buzgó munkása az Úr szőlőjének, aki 
a természet minden parányában a világ nagy 
Alkotóját látja. 

Sétáltunk a kertben és nézegettünk. Meg-
megálltunk minden fű, fa, virág előtt, üres és 
hervadó ágyak között s a kert beszélt nekünk. 
Bús, komor őszi hangulat lepte meg a mosoly-
gós gyermekarcot. A beszédet megértették. 
Ürül a ker t . . . itt is, ott is volt va lami . . . ki-
haltak. Öregebbjei előbb, fiatalabbjai még itt 
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vannak, de azok is már búsak, betegek, sár-
ii vilók... Közeledik a tél, az elől menekül min-
den. Maid megélénkülnek az arcok, amint az 
őszirózsák színpompás táblái előtűnnek: Ni, 
nem haldoklik még a kert, dehogy haldoklik.. . 
ez itt a viola, meg a rózsa, szalvia, a kata-
rózsa és a nagybóbitás krizantémum . . . csupa 
élet, csupa illat itt minden, itt nincs még enyé-
szet . . . ez még nem a halál kapuja . . . 

De tovább megyünk. Szakács bácsi vezet ben-
nünket. És a sok látnivaló mellett feltűnik, 
hogy pincében, virágházban hatalmas teknők, 
kádak, telve vannak leszedett fehér, piros, sárga 
krizantémumokkal, rezgők, szalviák stb. egész 
tömegével. Hazafelé menet pedig beszélgetünk 
a megoldandó problémákról: miért szedik le 
és rakják pincékbe azt a sok-sok virágot, miért 
van az, hogy a jó Isten a leggyengébb te-
remtményét: a virágot védi legtovább az enyé-
szettől? 
Célkitűzés. 

Másnap a természetrajzi órán összefoglalva 
a látottakat és hallottakat, megkérdezem, hogy 
melyik virág lesz a legérdekesebb, amelyikről 
beszélgetni szeretnénk s csaknem egyhangú 
lesz a határozat, hogy: a krizantémumról. (fel-
írom azért is, mert a gyerekek és szüleik kri-
zantémnak és krizantinnak nevezik, bár nem 
tartom égbekiáltó tévedésnek.) 
Tárgyalás. 

Ez idő alatt egy szép, kifejlett krizantému-
mot, egy cserépben nevelt mintapéldányt he-
lyeztünk eléjük, melyet úgy ellepett a gyerek-
sereg, mint a méhraj a virágot s beszélt, be-
szélt róla valamennyi: — A mienk is ilyen 
nagy! — Nálunk sokkal szebb, is van, de lila! 
— Érdekes virág, tanító bácsi kérem, némelyik 
olyan borzas, mintha a szél borzolná meg, a 
sima nekem jobban tetszik. — Igazad van, 
Pista, nekem is, mintha fésületlen gyermeket 
látnék, mikor a borzas krizantémumra nézek, 
de sokaknak ez tetszik. — Édesanyám későn 
este is kint járt a kertben — szól közbe egy 
kis leányka — és minden krizautémumot le-
szedett. — Jól van gyerekek, majd erről is be-
szélgetünk, most azonban fogjunk a tervszerű 
munkához. 

— Krizantémum — ismétlem meg —. Érdekes 
neve van. Nem magyar szó. Nem ám, gyere-
kek, nem is lehet magyar eredetű. Hogyan és 
honnan került ide a krizantémum, — tűzöm ki 
az első részletcélt. Idegenből. Igen, és pedig 
messze Kínából, mutatom Ázsia legkeletibb 
partvidékét. Kínában, sőt Japánban, a virág-
tisztelet hazájában éppen úgy kedvelik a kri-
zautémumot, mint ahogy nálunk el nem lehet 
képzelni sem úri, sem parasztházat rózsa nél-
kül. Japánban még ennél is jobban szeretik, 
mert a krizantémum-virág tiszteletére orszá-
gos nagy nemzeti ünnepet tartanak évente. 
Európába elég későn, csak a XVII. században 
hozták át. Hogy kik? Gondolom, virágkedvelő 
tengerészek lehettek — bővebb följegyzést erre 
nézve sehol sem találtam —, de aztán rohamo-
san terjedt országról-országra. — Igen, mert 

szép és feltűnő nagy virágja lehetett már ak-
kor. — Igazad leliet, de más oka is volt gyors 
terjedésének. Európa őszi virágokban igen sze-
gény volt abban az időben, azért honosodott 
meg mindenütt, végül nálunk, magyar földön is, 
ahol mindig többen és többen kezdtek foglal-
kozni krizantémum-termesztéssel. Eleinte csak 
a hivatásos kertészek, azután lassan megtanul-
ták a nevelését a magánosok is. — Ölyan ne-
héz az, hogy tanulni kell? — Bizony, nem 
fűzfa, hogy csak ledugjuk. Láthatjátok a pia-
cokon, hogy hányféle krizantémum van. Ott 
is arról vitatkoznak a mamák, hogy ők min-
dent megtesznek, mégis apró marad a krizan-
témum virágja. Ha azt akarjuk, hogy szép is, 
nagy is, erőteljes is legyen, a krizantémumot 
nagy hozzáértéssel nevelni kell. Éppen azért 
tanuljuk meg mi is — tűzöm ki a második 
részletcélt —: hogyan kell a krizantémumot 
termeszteni, nevelni és szaporítani? 

— Erzsi előbb már emlegette, hogy édes-
anyja késő este is szedte a krizantémumot. 
Azért, mert ilyenkor már az éjszakák hidegek 
és a virág elfagy. Igen. Gyönyörű szirmai 
fagyfoltot kapnak s a virág csúnya, értéktelen 
lesz. A pincében védett helyen van. Ügy van, 
de mi lesz a virágjával, hiszen csak két hét 
múlva lesz reá szükség? Addig szép lassan tel-
jesen kinyílik. — No és a virágot gyökerestől 
tépte ki anyukád? — Nem, a gyökere bent ma-
radt a földben, azt ki sem szedik. Ott marad 
tavasszal is, addig, míg új hajtásokat nem hajt. 
— Helyes, és azzal mi lesz? — Azt az új haj-
tást ültetik ki májusban. — Stupferolják — 
szól bele egy kertészcsemete. — Dugványozás-
nak mondjuk magyarosan — javítja ki a má-
sik és felírom azzal a figyelmeztetéssel: Ott-
hon is így mondjátok és javítsatok ki minden-
kit, aki ezt a szót használja s akkor kevesebb 
lesz nyelvünkben az idegen hangzású szó. — 
Igen ám, ha a krizantémum gyökere a földben 
marad, megtörténhetik, hogy télen, különösen 
nagy talajmenti fagyok idején, teljesen kipusz-
tul. — Leterítik szalmás trágyával. — Ügy 
van, védeni kell a tövét a téli hidegtől. No és 
ha szépen, baj nélkül áttelelt? — Melegedő idő-
ben kitakarják. — Anyukám, meg mi is mind-
nyájan nézegetjük, mikor kezd zöldelni. — Mi-
lyen öröm az, úgye kisfiam, amikor mozogni 
kezd benne az élet, amikor az apró kis zsenge 
levélkék napról-napra nagyobbak lesznek. Jel-
legzetesen mélyen karéjolt levelei vannak (raj-
zolom), talán csak a tölgyfalevél hasonlítható 
hozzá. Aztán ha még jobban melegszik az idő 
és meleg eső áztatja meg a földet. — Akkor 
már több levelet hajt, szárat ereszt. — És ak-
kor elkészítik a krizantémum új helyét. — Mái-
éi van — szólok közbe, hogy új irányt adjak 
a beszélgetésnek. — Igen, tanító bácsi kérem, 
már ősszel jó mélyen felásták, sok-sok érett 
trágyát tettek bele, de azóta felverte a gyom 
a helyét. — És most újból fel kell ásni? — Ak-
kor kifordulna a trágya. Most csak megkapál-
ják, meggereblyézik és hozzáfognak az ültetés-
hez. — Igazad van, de azt is mondtad, hogy 
jó, érett és bő trágyát adnak neki. — Igen, 
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inert sok a gyökere, sok táplálékra van szük-
sége. Nem látott a tanító bácsi krizantémum-
gyökeret? — De igen, meg is mutathatom — 
s kiemelem a cserépből a virágot. Milyen ér-
dekes gyökerei vannak. — Olyanok, mint a gi-
liszta. — Nem kell félteni, mi? — Szerez magá-
nak elég táplálékot, csak legyen a földben elég. 
Azért kell adni bele. — Hát öntözni szoktá-
tok-e? — Nem, nem is kell, csak ha nagyon 
esőtlen ós forró a nyár. — Meg túlkorán meg-
hozná a virágját. — Ráér lassan is nőni. — 
Ügy van, hiszen hol van még az október vége, 
november hónap eleje. Az is baj, ha előbb el-
nyílik, mint aszályos nyár után szokott. — 
Nincs virág mindenszentek napjára. — No, és 
mit ültetnek el ebből tavasszal? — A hajtások 
ezekből a gyökerekből nőnek ki, anyuka vi-
gyázva kitördeli őket, kosarakba rakja és visz-
szük az új ágyhoz. — Hát aztán ki tudja oko-
san elmondani, hogyan történik az ültetés? 
— Édesanyám és én kihúzzuk a kerti zsineget, 
hogy a sorok egyenesek legyenek s a sorban 
egy félméteres pálcával kijelölöm a gödrök 
helyét s anyám ültetőfával elülteti a krizan-
ténmm-bujtásokat. — Nagyon pazarlók vagy-
tok, nemde, fiam, nem sole az a félméter? — 
Nem, tanító bácsi kérem, nagy hely kell a kri-
zantémumnak. Gyökerei messze elágaznak, le-
velei is nagyok. — Levegőre és napfényre is 
szüksége van, csak úgy nőhet nagyra a vi-
rágja. — Igaza lehet Ödönnek, úgye gyerekek, 
nézzétek csak a szárát. — Szára is erős, fás. 
— Kell is neki, a gyenge szár nem bírná el 
azt a nagy virágot. — Lám, lám, de csodála-
tos is a természetnek Mindenható nagy Ker-
tésze, hogy mindent bölcsen előre elrendezett. 
— De nézzétek csak emezt — és mutatok egy 
másik vékony, fűgyengeszárú krizantémumot. 
— Ennek a szára nem erősödhetett meg, mert 
ez nem volt gondozva. •— Nem törték ki a 
hónaljhajtásait, hagyták elgazosulni. — Egy 
szár helyett annyi szára nőtt — magyarázgat-
ják egymásnak — ahány hónaljhajtása volt, 
azért minden ága gyenge maradt. De nincs is 
rajta nagy virág. Még a főhajtásán is elkor-
csosult. — Tanító bácsi kérem — szól hozzá a 
Manci —, ez már nem is krizantémum, ezt kata-
rózsának hívják. — Igazad van, hát azt tudod-e, 
hogy miért hívják annak? — Én nem tudom, 
tessék elmondani, én sem tudom — mondogat-
ják sokatsejtő várakozással. — Ez már akkor 
történt — kezdem el a mesét —, mikor a drága 
szép hazánkban is meghonosodott a krizanté-
mum s amikor már a házikertekben is elterjedt 
a gyermekfejnagyságú bóbitás virág. Anna 
néni nagyon szerette a krizantémumot. Ezzel 
volt tele az egész kertje. Fehér, sárga, piros, 
lila krizantémum-táblák festői színcsoportjai 
váltogatták benne egymást. Ott sétált már kora 
reggel közöttük, tekintetével simogatta, szeret-
gette virágait. Ahol egy-egy tolakodó élősdi-
hajtás felütötte a fejét, vagy a gyökérből elő-
tört egy hívatlan vendég, éles szeme azonnal 
meglátta és kérlelhetetlenül kitördelte az élős-
dieket. IIa kellett, öntözgette, kapálgatta a kri-
zantémum-ágyakat. Ősz ""lé, amikor virágos-

kertje virágba borult, a városiak csodájára 
jártak s kérdésükre gyakran elmondta, hogy 
a virágot szeretgetni kell, a virág csak úgy 
lesz igazán szép és gyönyörködtető, ha a ker-
tész gyönyörűséget talál a munkájában. De 
bezzeg leánya, a Katus, nem volt olyan jó-
lelkű, nem szerette úgy a virágot, mint az 
anyja. Későn is kelt s akkor sem sokat törő-
dött a reábízott krizantémum-ággyal. Magára 
sem sokat adott, rendetlenül, fésületlenül járt-
kelt egész nap. Virágai a tövétől a hegyéig 
mindig gazosak voltak. Édesanyja de sokat kér-
lelte : kis Katuskám, drágám, „szeresd a virágot 
és ne féltsd szívedet, mert ki a virágot sze-
reti, rossz ember nem lehet". Máskor meg, ami-
kor a rendre, szépre, jóra figyelmeztette, így 
folytatta: „A virág s az erény két atyafi-gyer-
mek, egy szívben egymással nem ellenkezhet-
nek". De, sajnos, Kata nem hallgatott jó édes-
anyja szavára s mire jött az ősz és kezdték 
kihordani virágaikat a piacra, édesanyja kri-
zantémumjait megcsodálták, nem volt szebb 
krizantémum sehol az egész virágközben, mel-
lette a Katáé gyenge, kicsi, fejletlen volt, csak 
olyan egyszerű, mint a mezei margitvirág. 
Irult-pirult, nem bánta volna, ha a föld nyeli 
el, amikor az egész piac, az árusok és vevők 
mind rátámadtak s így csúfolták: Kata, Kata, 
rossz Katóka, virágod csak katarózsa . . . Azóta 
hívják az 'elkorcsosult, elfajzott krizantému-
mot katarózsának. 

Értékesítés. 
Katusék tehát a krizantémumot, meg a kata-

rózsát a piacra vitték. Nemrég jártunk a virág-
piacon. — Rengeteg virágot vittek ki ma is. 
— Mi is vittünk, mi is. -— Egy-egy szálért 
20 fillért is adnak. — A mult szerdán egy úri-
asszonynak kínált anyukám egy óriási fehér 
krizantémumot. Az úriasszony kitárta a kar-
jait, ölelgette, csókolgatta a virágot s azt 
mondta: Istenem, de szép! — Bizony, megható 
lehetett, kisleányom, nem tinéktek hálálkodott, 
hanem a jó Istennek. — De nem csoda, sokáig 
fog benne a néni odahaza gyönyörködni. — Há-
lás virág, nem hervad el hamar. Vázában he-
teken át díszlik. —- Csak a vizét kell napon-
ként frissíteni. — Bizony, gyerekek, így húzzák -
nyujtják az utolsó őszi virág életét, mert tud-
ják az emberek, hogyha az is elhervad, már 
csak kevés és drága szobavirágot lehet kapni. 
— De azt is láttam a virágközben, meg a Szé-
chenyi-téren is, melyeket ilyenkor ellepnek a 
virágárusok, hogy sok ember, különösen sok 
munkanélküli, rengeteg virágot összevásárol. 
— Koszorút kötnek belőle. — Apukám maga 
készíti és rudakon viszik ki a koszorúpiacra. 
— Ott van aztán óriási forgalom. — Még este, 
gyertyavilágnál is megy a koszorúvásár. — E g y 
koszorúért 6 pengőt is kapunk. Van olcsóbb, 
de drágább is, aszerint, hogy milyen nagy és 
hogy mennyi ós milyen fejlett krizantémum 
van a koszorúban. Talán kint van az egész vá-
ros ilyenkor, mindenki vesz egy-két koszorút, 
mert talán minden családnak van egy-két ha-
lottja. 
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Elmélyítés. 
— És viszik ki a temetőbe, viszik ki a kert 

utolsó virágait, hogy feldíszítsék halottaik 
sírjait. Milyen jó, hogy még őszre virágot tar-
togat nekünk a természet. A kegyelet virágai 
ezek, melyekkel megemlékezünk az örökkévaló-
ságba tért kedvesünk életéről. Azért is imád-
koznak ott az emberek, imádkoznak halottaik 
lelki üdvéért és a maguk számára irgalomért. 
Itt látjuk meg egész világosan, hogy milyen 
bölcs az Isten és hogy milyen jól elrendezett 
mindent az Úr. Ezen a napon mutatja meg ne-
künk, hogy nincs különbség teremtmény és te-
remtmény között, hogy nincsen nála személy-
válogatás. Ö előtte mindenki és minden egyenlő, 
enyészet és halál vár minden teremtményére. 
De ha jő a kikelet, új életre ébred minden, a 
halál után lesz feltámadás és örök élet. (Bár-
mily elvont igazság legyen is, úgy érzem, ez 
az egyetlen alkalom, amikor beszélni kell róla, 
ez az egyetlen alkalom, hogy a kézzelfogható 
természeti törvényekkel kapcsolatosan ezt a 
hitigazságot is megpendítsük s úgy láttam, 
hogy a kellően előkészített lelki diszpozíció 
után megfelelő hatást értem el.) 

Összefoglalás, alkalmazás. 
A krizantémum Ázsiából származik. A késői 

ősz legszebb, legdivatosabb virága. Gyökérhaj-
tásai által szaporítják. A krizantémum-kerté-
szet legmagasabb iskolája a bimbónevelés. Ha 
minden erejét egy bimbó nevelésére összponto-
sítják (egységben az erő), díszpéldányt, ha el-
hanyagolják (a széthúzás átka), katarózsát kap-
nak. Szerényebb őse a vadontermő margitvirág. 
Tartós szobadísz. Hamarosan bevonult a teme-
tőkbe s ma már halottak napján valóságos 
krizanténmm-erdő minden európai temető. 

Halottak napján megfigyeléseket teszünk ott-
honi és a temetői előkészületekről, a hangulat-
ról, rajzokat és fogalmazásokat készíttetünk a 
koszorúvásárról és a temetőlátogatásról. 

KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

a) Francia tanügyi lapokból. 

A szellemi értékek helyreállítása. 
Az erkölcsi válság, amely a legtöbb bajunk-

nak kútfeje, voltaképen egy még általánosabb 
jelenségnek a megnyilvánulása: ez a jelenség 
a szellemi értékek megbecsülésének hanyatlása 
a közfelfogásban. 

Értem pedig ez alatt a szellem elsőbbségének 
félreismerését, az erkölcsi tulajdonságok meg-
vetését, a vallásos érzés gyöngülését, sőt itt-ott 
teljes hiányát, a mások sorsa iránt tanúsított 
közömbösséget, az eszmények semmibevevését és 
az alázatosságnak, áldozatkészségnek, de még a 
puszta érdektelenségnek is — legalább hallgató-
lagos — elítélését. 

A szellemi értékek megbecsülésének ez a ha-

nyatlása, számos és derekas kivétel ellenére is, 
kétségbevonhatatlan. Az anyagelvűség hatása 
alatt elhalványultak az emberiség éltető esz-
ményképei, felebarátaink többnyire csak érzé-
keiknek adtak hitelt és egyedüli gondjuk arra 
irányult, hogy elsáncolják magukat az anyagi 
jólétben. Abban a mértékben, amint a tudomá-
nyos fölfedezések és gyakorlati értékű találmá-
nyok elszaporodtak, megnövekedett a száma 
azoknak a társainknak is, akik ezzel minden 
szükségletüket kielégítettnek találták. 

Innen az eszeveszett hajsza a pénz után, pusz-
tán amaz anyagi természetű előnyöknek számba-
vételével, amelyeket általa biztosíthatni, akár a 
legelemibb erkölcsi törvények megszegésével is. 
Ennek a felfogásnak tulajdonítható, hogy még 
a tudomány vívmányait is csak gyakorlati 
hasznuk szerint értékelik s mindezt a haladás-
sal tévesztik össze. Ettől van, hogy mcgannyian 
a hasznosnak a kergetését becsüljük és bámul-
juk inkább, mint a tudósnak vagy művésznek 
érdektelen, tiszta szenvedélytől vezetett kuta-
tásait. 

Nagy ártalmára van a szellem megbecsülésé-
nek a túlságosan fejlett gépiesség is, mert min-
denik nemzet azon van, hogy ne csupán saját 
magát lássa el, hanem a többit is elárassza a 
maga termékeivel s ezenközben automatákká 
süllyeszti munkásait. 

Ideje már, hogy rendet teremtsünk a techni-
kával, mert emez megsemmisítéssel fenyegeti 
mindazt, ami igazi értéket ád létünknek: a gon-
dolatot, az érzelmet s a szabadságot, egyszóval 
a szellem életét. Az érző, gondolkozó és kezde-
ményezőképességgel megáldott embert a tech-
nika immár nem csupán a termelő és fogyasztó 
homo oeconomictisszal, hanem puszta gépember-
rel kezdi helyettesíteni. Elrabolja tőle a maga 
személyiségét és — amint a „Metropolisz" című 
ülm mutatja — egyetlen óriási gépezetnek kere-
kévé akarja őt lealacsonyítani. 

S még azok az időtöltések is, amelyekről a gép 
gondoskodik, lehetetlenné teszik az ember szá-
mára, hogy magába szálljon és föllelje a saját 
lelkét. Amikor munkahelyét elhagyja, újból ma-
gával sodorja őt a gép ama számtalan szórako-
zás alakjában, amelyet a legutóbbi mechanikai 
fölfedezések nyújtanak, mint a mozi, a rádió, az 
autó s a repülőgép. Mindezek a könnyed és 
gyors mulatságok elterelik az embert a gondol-
kozástól. a magábaszállástól s az igazi bensősé-
ges élettől, kiforgatják a maga mivoltából, szét-
forgácsolják figyelmét. S ha mindehhez még 
hozzávesszük a modern élet szörnyű bonyolult-
ságát, amelyhez csak üggyel-gonddal vagyunk 
képesek illeszkedni, beláthatjuk, hogy elmélye-
désre, figyelem- és akaratkifejtésre alig van 
mód. Ugyan ki törődhetik napjaink zűrzavará-
ban, amelyet még a telefon csilingelése is növel, 
a szellemi értékekkel? 

S mindehhez járul még, hogy a higiénia s a 
sportok útmutatása mellett egyre raffináltabb 
gondot fordítunk testünkre, megint csak szelle-
münk rovására. Nem csoda aztán, ha ennek a 
szellemnek a megbecsülése mindinkább lohad, 
ha ugyan teljesen el nem tűnik kortársaink 
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szemében, mintha nem is a szellem volna a leg-
főbb, mit is mondok? — az egyedüli valóság 
minden dolgok alapja, a világegyetem lényege, 
a kezdet és a vég. 

Szinte nem is lehet már határozottabban hátat 
fordítani az igazságnak. Ahelyett, hogy arra 
használnék a gépet, hogy művelődjünk a segít-
ségével, hogy gazdagítsuk személyiségünket, 
hogy erkölcsileg és értelmileg fejlesszük ma-
gunkat vele, — a szolgálatába szegődtünk. 
A jólétünkért, vagy inkább azért, amit jólétnek 
vélünk, feláldozzuk legértékesebb javainkat és 
legfenköltebb örömeinket. Annyira lealacsonyod-
tunk, hogy immár csak az élvezetszomj, vagy 
ami ezzel egyező: a nyereségvágy vezet minden-
ben. Más szóval: többé-kevésbbé mindnyájan el-
tűrtük, hogy megelőzzön, leigázzon a gép, a 
mechanikus fejlődés. Lélektani szempontból véve, 
az ember már nincs egy szinten a saját talál-
mányaival, nem uralkodik már fölöttük s vég-
eredményben ez a jelen órának a tragikuma. 

Kétségbe kell-e esnünk a nyugati civilizáció 
sorsán, amely civilizáció keresztény eredetű, 
tehát szellemi? Végleg összeomlott-e már, hogy 
átadja helyét az automatizmusnak, amely mel-
lett kizárólag az érzéki élvezetek nyújtanak 
némi enyhülést? Nem hiszem. 

Ugyanaz a gép, amely ma az elnyomás esz-
köze, a felszabadulásé is lehet, ha magát a gé-
pet s az általa lehetővé tett szabad időnket arra 
használjuk, hogy felülemelkedjünk azokon az 
anyagi érdekeken és élvezeteken, amelyeket a 
gép képvisel. 

De hogy ezt elérhessük, egész teljességében 
helyre kell állítanunk a szellem életét, amelyet 
a mai világ szövevényessége, a túlságba vitt 
érzékiség, a pénzhajhászat, a járványszerű de-
moralizáció s a nemtelen anyagelvűség meg-
fojtással fenyeget. Az üdvözülésnek ez az ára. 
Bármihez is fogjanak politikai, gazdasági, tár-
sadalmi vagy pénzügyi téren, minden csonka, 
roskatag marad, ha nem állítják egyben helyre 
maradéktalanul a szellem uralmát, amely a leg-
első. 

Elsőnek kell lennie otthon, az iskolában, a 
társadalomban egyaránt. Evégből pedig rá kell 
vezetni az embereket az életnek, az élet felada-
tainak és örömeinek, céljának és reménységei-
nek helyes megértésére, az erény hódolatára, 
mindennemű vallásos meggyőződés tiszteletére, 
az eszményeknek minden alakjukban való vé-
delmezésére, az alázatosság magasztalására és a 
földi lét savának, ami nélkül semminő nagyság 
be nem teljesedhetik: az áldozatnak, .az önfel-
áldozásnak dicsőítésére. 

Ekkor, de csakis ekkor menekedhetünk a zűr-
zavarból, a káoszból, amelyben ma vergődünk; 
ekkor, de csakis ekkor szabadulunk attól a szol-
gaságtól, amely nem is annyira vállainkra, mint 
inkább lelkiismeretünkre nehezedik. S ha aztán 
a maga alárendelt szerepére szorul vissza, akkor 
a gépi ősség előmozdíthatja a szabadságot, az 
automatizmus a spontaneitást, a technikai hala-
dás pedig a szellemnek s a szívnek legmagasabb-
rendű szárnyalását. Az emberi lény, végre fel-
szabadultan, emberhez méltó, bensőséges életet 
élhetne és megbizakodva rendeltetésében, az 

eszményképeire szegzett szemekkel megvalósít-
hatná azokat a különféle célokat, amelyek tevé-
kenységünk elé tárulnak s egyelőre végtelenül 
meghaladják képességeinket. Paul Gaultier. 
L'Éducation familiale (Brüsszel), 
1934 júliusi szám. 

b) Német tanügyi lapokból. 

Megnevezett számokkal vagy elvont 
számokkal tanítsunk számolni? 

Pestalozzi megállapítása szerint a számok,, 
vagyis „minden számolás ősi formájának rövi-
dítései" elvonás útján a szemléletből alakultak 
ki. Ehhez a felfogáshoz igazodik számos mai 
pedagógus, így többek közt a svájci Stöcklin 
is, aki a szemlélet és elvonás közé átmenetként 
a megnevezést iktatja és hangoztatja, hogy „a 
középpontban az elvont számokkal való szá-
molás áll és hídként a tárgytól a puszta számig 
a megnevezett szám szolgál". Stöcklin ismétel-
ten hangsúlyozza a megnevezés jelentőségét és 
ennek megfelelően az ő tanítási módszerében 
a megnevezett számokkal való számolást az el-
vont számokkal való számolás elé helyezi. Sőt 
azt is állítja, hogy a hibás számolást a meg-
nevezéssel javítani lehet. 

Stöcklinnek ezzel a felfogásával száll vitába 
a „Schweizerische Lehrerzeitung" hasábjain 
egy „Benannt oder Unbenannt?" című cikk, 
amelynek szerzője (KI.) a következő módon ér-
vel a maga álláspontja mellett: 

Minden tanító tapasztalhatta, hogy a tanuló-
nak megkönnyítheti a számtanpélda megoldá-
sát, ha a számokat vonatkozásba hozza valami 
tárggyal, pl. pénzegységgel, almával stb. Ám 
amit a megnevezéssel a gyermek előtt világo-
sabbá teszünk, az nem a számfogalom, hanem 
a számolási eljárás. Ha a tanuló nem tudja 
kiszámítani, mennyi 157—78, akkor a számolás 
lényege a számok megnevezése által sem vilá-
gosodik meg előtte. Ellenben, ha pl. így adom 
fel a kérdést: az apának 157 pengője érkezett 
a postán, de ott mindjárt ki kellett fizetnie 
egy számlára 78 pengőt, mennyi pénze maradt? 
— így már világossá tehetem a dolgot a tanuló 
előtt. Gyakran csak azért számolnak rosszul 
a tanulók, mert nem tudják, milyen műveletet 
alkalmazzanak; ezt pedig tárgyi vonatkozások-
kal megértethetjük velük. 

Egyik tanuló pl. így számol: 
100.000 — 87.000 = 91.300. 

A helyes nyomra a következőképen vezethe-
tem: 

100 pengő —87 pengő = 13 pengő. 
100 alma — 87 alma = 13 alma. 
100 ezer — 87 ezer = 13 ezer. 

Ez esetben a megnevezés csak arra szolgál,, 
hogy a tanulót a számok téves megítélésén ala-
puló helytelen kapcsolat gátlásától felszabadít-
suk. A tanulón a számok megnevezése nélkül 
is könnyen segíthetünk, ha pl. a következő mó-
don vezetjük a gondolkozását: 
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100 — 87 = 13 
1000— 870 = 130 

10.000 — 8700 = 1300 
100.000 — 87.000 = 13.000 

Rude szerint a gyakorlati élet nem ismer el-
vont, megnevezetlen számokkal való számolási 
feladatokat s az absztrakt számokkal való szá-
molás csak az iskolában fordul elő. Igaz, hogy 
az élet minden számot tárgyakra vonatkoztat, 
de azért gyakran számolunk puszta számokkal 
is. Akár fejben, akár írásban számolunk, magát 
a műveletet puszta számokkal végezzük el s 
csak az eredményhez fűzzük hozzá a szükséges 
megnevezést. Ebből következik, hogy a puszta 
számokkal való számolás gyakorlása nagyon 
fontos dolog, úgyannyira, hogy kívánatos elő-
térbe állítani a számtantanításnál. 

A számfogalom lélektanilag az egyiktől a 
másikig- való haladásnak vagy a mennyiség 
közvetlen felfogásának előzményéből alakul ki; 
ebből pedig az következik, hogy a számfogalom 
kialakulásában a tárgyi vonatkozás nem ját-
Szik szerepet. A számolásnál már nem ügye-
lünk a dolgok minőségére, lényegére, hanem 
csak az egyik dolognak a másiktól való eltéré-
seire. Ha egy kisgyermeknek számolunk, nem 
szükséges a számhoz valami tárgyi megneve-
zést is hozzáfűzni. Nem így számolunk: egy 
kövecske, két kövecske, három kövecske stb., 
hanem így: egy, kettő, három. Mert csak az 
a gyermek tanul meg számolni, aki a tárgytól 
függetleníteni tudja magát és a figyelmét a 
mennyiségre képes fordítani. Emellett azon-
ban szükséges, hogy a számolási aktus elvég-
zése után a gyermek figyelme megint a tárgyra 
irányuljon, mert tudnia kell, mit számolt meg. 

A megnevezetlen, puszta számokkal tehát az 
iskolában is dolgoznunk kell. Valóságos dolgo-
kat számolunk meg, anélkül, hogy egyenkint 
megneveznénk azokat. Minthogy a számok 
minden számolás ősi formái, a megnevezés 
nemhogy könnyítené, hanem egyenesen meg-
nehezíti a számolást. Minden tanító tapasztal-
hatta, hogy számos gyermek mit sem törődik 
a számok tárgyTi megjelölésével; a számolásnál 
összekeveri a pengőt, cseresznyét, a tollat. Ha 
a számolási készség fejlesztésére törekszünk, 
megelégedhetünk az elvont számokkal és nem 
kell a tanulót a megjelölésekkel megterhelni. 
Különösen fölösleges ez a fejben való számo-
lásnál, az úgynevezett gyorsszámolásnál. 

Természetesen vannak számolási módok, ahol 
a számok megnevezése egyenesen kívánatos. 
Ilyen minden olyan számolás, melynél a szám-
tani probléma éppen a megnevezésben rejlik. 
A mértékekkel, pénzegyTségekkel való számolás 
vagy a százalékszámítás köréből vett feladatok-
nál a megnevezés legkevésbbé sem tekinthető 
fölösleges tehernek, hanem egyenesen arra szol-
gál, hogy az egyes mértékegységek vagy pénz-
egységek közötti vonatkozásokat megjelölje. 
Ez éppen úgy áll az egész számokkal való szá-
molásnál (pl. 2 m 50 c m + 60 cm; 3 kg = ? g; 
260 pengőnek 4%-a = ?), vagy törtszámokra 
(Vjo km = ? m; % év = ! hónap; 300 kg-nak 
7Vs%-a — ?). Ilyen esetekben a vonatkozások 

maguktólértetődőek és jogosultak. A szerző 
hangoztatja, hogy ő csupán a fölösleges meg-
nevezések ellen harcol, amelyek a szemléltetés 
látszatát keltik, de a számolási problémához 
vajmi kevés közük van. Ahol a tárgyi vonat-
kozások nem jelentenek a számolásban segit-
séget, ott csaknem értéktelenek. Ezért nagyon 
kívánatos, hogy a számtankönyvek szerzői a 
tanulókat főként elvont, tehát megnevezetlen 
számokkal számoltassák. 

Végül a szerző szól az alkalmazott feladatok-
ról és megállapítja, hogy azoknál mindig kü-
lönös nehézségek jelentkeznek. Az alkalmazott 
feladatok képző ereje főként a számtani vo-
natkozások kitalálásában rejlik. Ha a tanuló 
a szamokat értelmetlenül csak összeszámolja 
vagy sokszorozza, úgy nagyon keveset végzett, 
ha maga a számolási eredmény helyes is. Ha 
azonban a tanuló a feladatot világosan állítja 
maga elé és a vonatkozásokat helyesen álla-
pítja meg, a kiszámításnál a számok megneve-
zése már fölösleges. Fontos azonban, hogy a 
számítás végén vagy az egyes részleteredmé-
nyeknél is számot vessen azzal, hogy mit is 
jelentenek, mit „mondanak" a számítás ered-
ményét elénk táró számok. 

Végeredményben a szerző a számtantanítás-
ban a következő fokozatok követését ajánlja: 
1. Szemléltetés. 2. Elvont (megnevezetlen) szá-
mokkal való számítás. 3. Megnevezetlen szá-
mokkal való számolás. 4. Alkalmazott felada-
tok. Schweizerische Lehrerzeitung. 

TUDOMÁNY, IRODALOM, MŰVÉSZET 

Lőrinczy György: Tatárok a Szárazvölgyön. 
Regény. Budapest. Singer és Wolfner Irodalmi 
Intézet R.-T. kiadása. 

Lőrinczy György új regényében az írónak 
valamennyi ismert erősségét megtaláljuk. Hő-
sei az életből valók, akik mindennapi életüket 
élik szemünk láttára. A könyv igazi megele-
venítő erővel állítja elénk a mult századvégi 
s a világháború előtti idők gond nélkül élő, 
kedves, rokonszenves magyarságát. Valamikor 
bizonyára művelődéstörténeti jelentősége is 
lesz a regénynek. Mert eleven, mindent meg-
világító rajzokban az egész magyar társada-
lom képét megtaláljuk benne. Ezek a helyzet-
képek az említett idők közéletébe is erősen 
belevilágítanak. Az író kedves közvetlenségé-
vel elvezet bennünket a falusi jegyzői hiva-
talba, a vármegyeházára, s mi meglepődve lát-
juk, hogy kapcsolódnak az események s a vi-
dék történetei milyen véletlenül, nem ritkán 
országos jelentőségűekké lesznek. Az író sok 
helyütt — úgy érezzük — krónikása a való ese-
ményeknek. Az olvasó elé tárja a történeteket, 
elevenen, színesen, de amellett tárgyilagosan. 
Ügy gondolkozik, nézze ki-ki a dolgok folyá-
sát saját módja szerint. Aki csak mulatságból 
olvas, érdekesen szőtt regénynek tartja a mű-
vet, s gyönyörködik a mozgalmas események-
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ben. Aki azonban az írónak s a hallottaknak 
lelkébe is bele akar hatolni, egyszerre rádöb-
ben, hogy Lörinezy György könnyed regény 
formájában oknyomozó történetíróként rávilá-
gított, hogy erre a jóhiszemű, kedves, felületes-
ségében is rokonszenves magyar társadalomra 
miért zuhant rá a mostani sötét idők gör-
nyesztő terhe. Az áldott magyar föld kincseit 
mindenki tele marokkal szórja, akinek csak 
módja van benne, s amíg csak módja van 
hozzá. S érdekes, mégsem tesszük le a köny-
vet fájó érzéssel. Az író nem akarja, hogy a 
fajtánk jövőjébe vetett reménytelenség váljon 
bennünk úrrá. A Patkófalvy- és a Toronyai-
család újjáéledésére a Gondviselés megadta a 
lehetőséget. S ennek az elmúlás mesgyéjéig, 
közelségéig jutott két családnak történetével 
bizonyára azt is jelképezni akarja az író, hogy 
sötét sorsunkban is rendelkezünk valami ősi, 
Istentől adott erővel, amely a végtől vissza-
ránt bennünket, s továbbra is teljesíthetjük 
azt a hivatásunkat, amelyet a sors mireánk 
bízott. 

Lőrinczy György regénye a magyar vidéki 
életnek is hűséges tükre. Jól ismeri az író a 
falvak kúriájában, s a vármegye székházában 
folyó életet. Emberei húsból és vérből valók; 
egyikre-másikra rá is ismerünk; de valameny-
nyít azonnal elképzeljük. Minden cselekedetü-
ket, lépésüket természetesnek, minden szavukat 
érthetőnek találjuk. Az elbeszélés hangja ma-
gával ragad bennünket. Lőrinczy György a 
magyar elbeszélők sorában a legelsők között 
van. Semmi keresettség; minden szava csupa 
önként folyó természetesség, megtestesült ma-
gyarosság. Már csak azért is olvasnunk kell 
írásait, hogy az idegen hatásoknak erősen ki-
tett nyelvérzékünk ellenállóvá legyen; s más 
olvasmányainkban meg tudjuk érezni, nem fe-
nyeget-e veszedelem, nem akarnak-e bennün-
ket nyelvi idegenszerűségek rabbá ejteni. 

Nemcsak az egész regény, hanem apró jele-
netei is felejthetetlen hatással vannak ránk. 
A Cigányügy vége című fejezetben is kedves, 
ötletes, sziporkázó szerelmi évődésben gyö-
nyörködhetünk. Már ezért magáért is érdemes 
volt ezt 3 könyvet megírni! Két gyerekifjú 
adja egymás tudtára egymás iránti vonzalmát, 
szerelmét. De oly finoman, annyi bájjal, hogy 
ez a kis rész nem halványulhat el emlékeze-
tünkben. Nagy dicsősége ez a pár lap Lőrinczy 
György nemes egyszerűségű, természetes írás-
művészetének! Megmutatja, íme így is meg 
lehet ezt a kérdést oldani! S nemes ízlésű író 
vaskos erotika nélkül is tud erről az érzelem-
ről szólni! Mindenesetre kellemes órákat tölt, 
aki a Tatárok a Szárazvölgyön című regényt 
elolvassa. Dénes Szilárd. 

Dr. Marczell Mihály: Az ifjúság lelki világa. 
(„A bontakozó élet" 4. kötete.) Budapest, 1933. 
„Élet" kiadása. 267 1. 

A serdülő fiú 19., a serdülő leány 17. évében 
az ifjúkorba lép, amely az ifjaknál a 27., a ha-
jadonoknál pedig a 24. életévig tart. Az élet 
e legszebb szakában mindenki könnyen meg-

figyelheti, hogy — amint szerzőnk írja — „az 
emberi lélek energiaközpont, mely, a külön-
böző tehetségeknek megfelelően, többféle vona-
lon törekedhet kibontakozásra". Igaza volt te-
hát Pestalozzinak. amikor óvott azon aprósá-
gokkal való kérkedéstől, amikkel meg tudjuk 
toldani a természet hatásait. Vegyük inkább 
vigasztaló valóságnak, hogy az emberi nem 
boldogulása a természettől függ. Ö annak vette, 
mert minél behatóbban igyekezett kifürkészni 
a természet útjait, annál inkább meggyőződött 
óriási erejéről és annál tisztábban látta, hogy 
a gyermek magától is képes követni a termé-
szet lítjait. Nem hiába sürgette tehát a neve-
lés természetszerűségét, azaz olyan nevelői el-
járást, amely megfelel az emberi szellem ter-
mészetének s ennélfogva „örök természeti tör-
vényeken alapszik". 

Az emberi természet széles hullámú kibonta-
kozásában szerzőnk különösen három fejlődési 
együttható erős érvényesülésére mutat rá. 
Ezek: az értelem, a jellem és az eszmény. 

Értelmen (intelligencián) azt a céltudatos be-
áll ítóképességünket kell értenünk, amelynek 
birtokában úgy tudunk alkalmazkodni felada-
tainkhoz, hogy azokat meg is oldjuk, el is vé-
gezzük. 

Jellemnek (karakternek) szerzőnk érzelmi és 
akarati visszahatóképességünket nevezi. 

Az eszményben pedig azt az ideális célt 
látja, amely felé minden éplelkű ember lelki 
szükségből vonzódik. Ezért tartja szerzőnk az 
eszményt a legfontosabb lélekformáló ténye-
zőnek. 

Önmagunkban figyelhetjük meg a legponto-
sabban, hogy minél inkább vágyódunk vala-
mely eszményünk után, annál többet gondo-
lunk reá, annál több élményünk és cselekede-
tünk igazodik hozzá, ami egyfelől állandóan 
fokozza vágyunkat, másfelől — épp ennek ko 
vetkeztében — egyre növeli az eszmény hatá-
sát. Az eszmény e fokozódó hatására, vonzá-
sára a boldogulni akaró és boldogságot áhító 
ifjrí ember különböző irányú és sokféle értékű 
hajlamai és képességei egyre jobban összehan-
golódnak egymással. Ezzel nemcsak belső ví-
vódásainak kínjaitól, nehézségeinek gondjaitól 
szabadul, hanem az állandó kegyelem-vétel 
tisztult állapotába kerül. 

Az az eleven energiacentrum, amely ezt a 
három lólekformáló tényezőt, mint együtthatót, 
hordozza, tulajdon személyiségünk. Ebből ön-
ként következik, hogy az szolgálja legértéke-
sebben az életet, aki a személyiségek kidolgo-
zásán fáradozik. E megállapítása teljességgel 
egyezik dr. Imre Sándor felfogásával, akiről 
szerzőnk szíves készséggel elismeri, hogy „egyik 
legkiválóbb harcosa az egyéniség nevelésének". 

Már a serdülőkorban, de még inkább az ifjú-
korban új eszmények váltják fel a gyermek-
kor mesevilágával letűnő eszményképtömeget. 
IJj értékek tűnnek fel, amikben az ifjú ember 
életének feladatait látja, mert a végső és időt-
len értékek emelő, fejlesztő vonzását érzi belő-
lük maga felé áradni. „Olyan meglevő és ál-
landó szellemi mágnesek ezek, amelyek imma-
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nens kényszerrel vonzzák az ember lelkét. Olyan 
vonzó centrumok, melyek ellen lehet vétkezni, 
de amelyeket nem lehet megsemmisíteni." Mind 
az egyes embereknek, mind a közösségnek, az 
egész emberiségnek az az érdeke, hogy az egyé-
nek lélek-alkata, környezete és nevelése úgy 
egészítsék ki szerencsésen egymást, hogy ezek 
az értékek mindig az ember világának szem-
határa fölött ragyogjanak, onnan soha le ne 
tűnjenek, hogy életének állandó eszményei és 
irányítói lehessenek. 

A végső értékek észkövetelmények, illetve — 
a hívő ember szemében — szent valóságok, 
amelyek akkor emelkednek fel lelkünkből, ami-
kor intuitív módon megérezzük ősi természe-
tünket, eredetünket, célunkat. Addig mint rej-
tett kincsek, szerves kötésben vannak a lélek 
mélyén. Amint azonban az öntudat világába 
emelkednek, bár változó erővel, állandóan hat-
nak, azaz egyszer gyengébben, máskor erőseb-
ben világítanak s „mindig azért, hogy egy vég-
telen eszmerendszer kozmikus erőit sugároz-
zák az ifjú bontakozó lelkére". 

Mindez kezdetben sok vívódással jár. Az if-
júságra annyira jellemző belső forrongást 
ugyanis épp az idézi elő, hogy benne a külön-
féle lehetőségek küzdenek egymással, mert 
mindegyik a lélek irányítására tör. Ez azzal 
a haszonnal jár, hogy az i fjú kénytelen a végső 
célt keresni, hogy abban megnyugodhasson. 

Ennek a belső küzdelemnek az egyéni múlt-
ból eredő tényezőit vizsgálja szerzőnk a könyv 
második részében. Azokat, amelyek, mint tudat 
alá szorult élmények, állandóan befolyásolják 
a magatartást. 

Különösen megnyugtató, tanító és népművelő 
számára pedig lelkesítő körülmény, hogy „se-
hol annyi áldozatkészséget, igazi barátságot, 
rokonérzést nem találhat senki, mint éppen a 
munkásifjúság között. Durva szavak, piszkos 
ingek azért szép belső vonalakat is takarnak. 
Lehet, hogy a sok közös baj, nyomor, balsors 
is hozzájárul ehhez, de egypáran valahogy 
jobban emberek még a nyomorban, nélkülözé-
sekben is, mint a többi. Arra a kérdésre, hogy 
miért — írja szerzőnk —, nem tudnék meg-
felelni, inkább csak érzem, hogy így van". 

Az sem kerüli el figyelmét, hogy a fiatal 
munkásleányok között, valószínűleg a lelki 
szétszórtság következtében, erősebben lép fel 
az életkiélvezés vágya. Ugyanez tapasztalható 
a falusi ifjúságnál is, amelynél a belső er-
kölcsi gátlásokat az alkoholélvezet is erősen 
csökkenti. Mind az ifjak, mind a leányok ér-
deke azt kívánja, hogy felemeltessenek a 
krisztusi evangélium tőmondatokba rögzített 
eszményeihez, ínég pedig olymódon, hogy eze-
ket az örök eszményeket mindennapi életükben 
megéljék. Csak így lehetnek életük viharzásai-
ban, a bővérűség kísértéseiben is megingatha-
tatlan erősségeik. 

Az ifjúság lelki képét alakító tényezők vizs-
gálatánál — a mű harmadik részében — ki-
emeli és egymástól megkülönböztetve be-
mutatja azokat az okokat, amelyekre az ifjú-
ságnál tapasztalható lelki változások vissza-

vezethetők. E tényezők külsők és belsők. 
A külső tényezők közül különösen fontos a 
közösség, a jelszavak befolyása, továbbá az 
irodalom és a művészet hatása. A belső ténye-
zők közé az ösztönöket, az örömkeresést, a 
munkát és a kegyelmi életet sorozza szerzőnk. 
Hangsúlyozza, hogy azok, akik keresik az is-
teni kegyelem segítségét, meg is találják azt 
a lélek belső indításaiban. S ha ezen indítások-
nak megfelelő cselekedetekre lendülünk, akkor 
újabb és erősebb lendítésben részesülünk. 
S ezért határozottan kimondja: „Erős, tiszta, 
magasságok felé törekvő szent életforma Isten 
kegyelme nélkül elérhetetlen." 

Ez a könyv arról igyekszik meggyőzni ben-
nünket, hogy az i f jú ember lelkének csodás 
dinamikája nemcsak a fejlődési tényezők ellen-
tétéből ered, hanem azokból az életcélokból is, 
amelyek számunkra életformát jelentenek. Ezek 
felé törekedve, emelkedik az i fjú lelki össz-
hangra. Belső vágyakozás hajtja, ősi tropiz-
mus vonzza Isten szférája felé, amelyet fájdal-
mas lemondások és hősi küzdelmek árán is 
megközelít. Az ember fejlődése ugyanis csak 
akkor teljes, ha vágyai és reményei mögött 
nemcsak megérzi, hanem mély életérzéssel és 
mindeneket egybefoglaló életlátással megtalálja 
a föltétlen igazságot: „az isteni relációt". 

Váradi József. 

Kenyeres Elemér: A gyermek testének és moz-
gásának fejlődése. (Különlenyomat a „Kisded-
nevelés" 1932—33. évfolyamaiból. Kiadja a Kis-
dednevelés szerkesztősége.) 

Néhai Kenyeres Elemér utolsó tanulmánya 
jelent meg ebben a 82 oldalas, nagyalakú fü-
zetben. Habár a tanulmány befejezetlen, mégis 
értékes anyagot szolgáltat a magyar gyermek 
testi és mozgási fejlődésének megismeréséhez. 
Kenyeres Elemér az ő megszokott alaposságá-
val, hangyaszorgalommal gyűjtötte ehhez a 
tanulmányához is az adatokat, amelynek külö-
nösen az óvónőképzőintézeti tanítás veszi hasz-
nát. 

Igen értékes része a tanulmánynak az az 
utasítás, melyet a szerző az óvónőképző növen-
dékeinek ad arra nézve, hogy gyermektanul-
mányi szempontból miként kell a gyermekeket 
megfigyelni s a megfigyeléseket pontosan fel-
jegyezni. Erre vonatkozóan sok olyan adatot 
közöl a szerző, amit az óvónőképzőben növen-
dékei megfigyeltek. 

A tanulmányban megfigyelési szempontokat 
találunk a különféle hajlamokra és ösztön-
szerű életre. í g y például szó van benne az 
egocentrikus hajlamokról, az önfenntartási te-
vékenységekről, a fejlődéssel kapcsolatos má-
sodlagos hajlamokról, az önszeretetről, a bir-
toklási ösztönről, a fajfenntartással kapcsola-
tos hajlamokról, az önszeretettel kapcsolatos 
csoportosulási hajlamról, a kevert hajlamok-
ról, más hajlamokat támogató hajlamokról, a 
kíváncsiságról, a tudásvágyról, az összetett le-
származott hajlamokról, amilyen az esztétikai, 
az erkölcsi és a társas hajlamok. 

Részletesen szól a szerző a testi fejlődésről, 
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melynek menetét igen beszédes grafikonon is 
szemlélteti. Ebből megláthatjuk a különböző 
korok fejlődési mozzanatait, mégpedig a test 
egyes részeinek arányos fejlődése szerint. 

A tanulmány nagy részét a mozgás fejlődé-
séről szóló rész tölti be. Ebben a szerző a négy-
éves kortól egészen a kilencéves korig olyan 
megfigyeléseket közöl, amelyek a mozgás fej-
lődésével kapcsolatosak. Ebből a részből igen 
értékesen bontakozik ki a gyermek ügyességé-
nek fejlődése, ami természetes, hogy nem min-
den gyermeknél egyenlő mértékű. Vannak 
ügyességek, amelyeket úgyszólván valamennyi 
gyermek könnyedén szerez meg s vannak olya-
nok, amelyeknek megszerzése az egyes típu-
soknak nagy nehézséget okoz. Ezekből a kísér-
letekből láthatjuk például, hogy a mai gyer-
mek a labdát csak kezdetben dobja s csak-
hamar áttér a labdarúgásra. 

Kár, hogy a korán elhúnyt kiváló pedagógus 
ezt a munkáját nem fejezhette be. Azonban 
így csonkán is értékes pedagógiai tanulmány. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Dr. Hans Handwerker: Wesen, Ursprung und 
biologische Bedeutung der körperlichen Züch-
tigung in der modernen Familienerzieliung 
(A testi fenyítés lényege, eredete és biológiai 
jelentősége a mai családi nevelésben). Mün-
chen, 1932, 117 lap. 

Hamlet híres mondásának másaként a neve-
lés és emberiség történetében fel-felbukkan ez 
a kérdés: ,.Büntetni vagy nem büntetni?" 
A büntetésnek ikertestvére a jutalmazás: mind-
kettőnek már teleológiai1 szempontból megvan 
a jogosultsága. A büntetések körében külön 
hely illeti meg a testi fenyítést, amely körül 
állandó vita folyik, anélkül, hogy mindmáig 
egységes megállapodásra jutottak volna. Ez 
érthető is, mert ha a nevelésben valahol, úgy 
itt kellene minden részletet, körülményt, adott-
ságot komolyan mérlegelni, az egyén élettani, 
lélektani és testi alkatát figyelembe venni, ami 
súlyos feladatot ró a nevelőre. 

Szerzőnk, egy német vidéki szanatórium 
igazgatója, orvosi szempontból tárgyalja a kér-
dést ós a megduzzadt szakirodalom és nagy-
számú tapasztalati adat felhasználásával a 
testi fenyítésnek valóságos monográfiáját adja 
és a biológiai2 pedagógia szerves részeként ál-
lítja be. A gyakorlat és az elmélet, a filozófiai 
elmélkedések és biológiai kutatások egybefog-
lalásával biztos alapot kíván nyújtani a testi 

1 Teleológia: a célok tana, a dolgoknak a cél szem-
pontjából való felfogása. 

2 Biológia: tágabb értelemben az élőlényekkel fog-
lalkozó tudományok összessége. Egyik ága a fiziológia 
(élettan): az életjelenségek, életműködések tudománya. 
A biopedagógia tehát azokkal az eleve kiszámítható 
külső befolyásokkal foglalkozik, amelyek a gyermek 
pszicho-fizikai egységét határozott irányban képesek 
kifejleszteni. 

fenyítés lényegének megértéséhez, viszonyla-
gos egyéni létjogosultságához, alkalmazásához. 

A bevezetés a testi fenyítésnek érdekes rész-
letekben bővelkedő történetét adja: a kínaiak-
nál már Kr. sz. előtt 2000-ben találkozunk vele, 
úgyszintén az indusoknál, perzsáknál, egyipto-
miaknál, valamint a Szentírásban. Fridtjof 
Nansen szerint viszont az eszkimók azt vall-
ják, hogy azok a szülők, akik gyermekeiket 
megverik, nem érdemlik meg, hogy gyermekeik 
legyenek. Hogy mikor és hogyan került a bot 
a gyermekszobába, azt pontosan nerft tudjuk, 
noha az irodalom amellett szól, hogy az min-
den népnél már réges-régen alkalmazásban 
volt. Az ősember faággal védekezhetett em-
ber, állat ellen, családján belül is ehhez a „ter-
mészetes" eszközhöz folyamodhatott, ami az-
után nemzedékről nemzedékre átöröklődött. 
Biológiai szempontból figyelemreméltó neves 
természetbúvároknak (Brehm, Kippling, Berg 
stb.) az a megállapítása, hogy a testi fenyítés 
a madarak fészkeiben és számos emlősnél, fő-
leg a majmoknál és medvéknél is észlelhető. 

A fiziológiai, pszichológiai és filozófiai ma-
gyarázat után szerzőnk az eddigi elméletek fe-
lett tart szemlét: megkülönböztet fejlődéstörté-
neti, kegyetlenségi és szexuális elméleteket. 
Itt nagy szerep jut az ösztönnek: ha elfogu-
latlanul szemléljük az ember természetét — írja 
Schopenhauer —, azt látjuk, hogy az emberben 
az ütlegelés olyan természetes, mint az álla-
toknál a 'harapás, lökés. Mégis feltűnő, hogy 
az állatokkal szemben, az embernél nem a hím, 
hanem a nő fenyít kiváltképen és alkalmaz 
leányaival szemben. A kegyetlenségi elmélet, 
amelynek főszószólója Nietzsche, szadisztikus 
hajlamokra vezethető vissza, a szexuális té-
nyező pedig nemileg rendellenes egyéneknél 
lép fel. E két utóbbinak normális családi élet-
ben nem jut hely. Közben a szerző bizalmas 
levelekből számos tanúbizonyságot közöl, ame-
lyek a testi fenyítés mellett foglalnak állást. 
Áz elemi iskola IV. osztályától a gimnázium 
VIII. osztályáig 402 fiií- és 586 leánytanulóra 
(összesen 1062) vonatkozó vizsgálatainak ada-
tait százalékos táblázatban közli (75. lap). 

A következő fejezetben a szerző saját „új" 
elméletét fejti ki részletesen. Ennek a bioló-
giai jelenségekkel alátámasztott elméletnek 
lényege, hogy a testi fenyítés a gyermekneve-
lésben atavisztikus (valamely régibb nemze-
dékre emlékeztető) ösztönös cselekedet a nő 
termékenységének fokozására és főleg fiatal 
leányok pszicho-fizikai fejlődését mozdítja elő. 
Amint a különböző fajok az életkörülmények 
különbözősége folytán keletkeztek, azonképen 
a fajokon belül az egyesek alkata a belső szek-
réción keresztül külső beavatkozással tetszés 
szerint változtatható (?). Hogy a gyermek tes-
tileg és lelkileg saját nemének jellege irányá-
ban fejlődjék, a pubertás kora előtt gyengéd-
ségre és jóságra, utána szigorra és fenyítésre 
van szüksége. Végeredményben a szerző a kö-
vetkező tételt állítja fel: A testi fenyítés al-
kalmazása feltétlenül megköveteli annak elő-
zetes pontos megállapítását, hogy az miként 
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fog hatni a gyermekre. Ez a tétel szerintünk 
az igazságnak csupán felét tartalmazza: ki kel-
lene egészíteni azzal, hogy a háromféle lehető-
ség (használ, nem használ, árt) közül csak an-
nak van helye, amelytől jótékony befolyást re-
mélhetünk. Minden időkre érvényes azonban 
Schleiermacher bölcs intelme: „A büntetésnek 
csökkenő nagyságban kell lennie a nevelésben". 

Kritikailag hibáztatnék, hogy az orvosszerző 
egyoldalú biológiai szempontból tárgyalja a 
problémát és alig veszi figyelembe a nem ke-
vésbbé fontos lélektani (erkölcsi) szemponto-
kat, jóllehet büntetés dolgában e kettő szerve-
sen egyiittjár és károsodás nélkül egyik sem 
mellőzhető a másik rovására. Áll ez különösen 
a testi fenyítésre, mert kétes biológiai eredmé-
nyek kedvéért nem szoríthatók háttérbe a ma-
gasabbrendű pedagógiai és etikai érdekek. Et-
től eltekintve mi pedagógusok erről az oldal-
ról is mélyebb bepillantást nyerünk e szövevé-
nyes problémába és sok tanulságot meríthe-
tünk az életből kölcsönzött adatokban bővel-
kedő írásból. k f . 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 
Magyar költemény szavalása: irredentizmus. 
Csíkszeredán a gyermekkert évvégi vizsgáján 

az igazgatónő megtiltotta magyar versek sza-
valását azzal a megokolással, hogy egy román 
intézet falain belül nem tűrhet irredentizmust. 
Erre a magyar közönség otthagyta a vizsgát. 
Megjegyzendő, hogy a gyermekkert még tavaly 
a magyarságé volt és átvételekor a románok 
megígérték, hogy az intézet magyar osztályát 
fenntartják. 

H. G. Wells az indexen. 
Londonból az a meglepő hír érkezik, hogy 

Herbert George Wells összes műveit nem ta-
lálták alkalmasnak a tanulóifjúság számára, ezért 
a községi iskolák ifjúsági könyvtáraiból kizár-
ták. Wells egyike a legtermékenyebb és leg-
népszerűbb ma élő angol íróknak, akinek regé-
nyei, történelmi, művészeti és filozófiai írásai 
könyvtárszámba mennek. Figyelemreméltó pe-
dagógiai munkájának címe: „Egy nagy peda-
gógus, Sanderson O. története." Számos mun-
káját lefordították magyarra is. A tiltó intéz-
kedés oka állítólag a közhatóságokkal való 
összetűzése. 

Németországban meghosszabbítják a nyári 
szünidőt. 

Rust. birodalmi közoktatásügyi miniszter el-
rendelte, hogy a nyári szünidőt négy héttel 
meghosszabbítsák, viszont a többi szüneteket 
megfelelően rövidítsék meg. A háromhavi nyári 
szünidő elsősorban arra szolgál, hogy a tanító-
ság közös táborokban szellemileg és testileg új 
erőt gyűjtsön és ezt a nemzeti szocialista állam 
érdekében a német ifjúság nevelésében érté-
kesítse. 

Rcoscvcltné az erkölcstelen filmek ellen. 
Az amerikai Egyesült Államok elnökének fe-

lesége élénk részt vesz az erkölcstelen és tár-
sadalomellenes mozgóképek ellen folytatott 
küzdelemben. Egyik rádióüzenetében meg-
bélyegzi számos bemutatásnak túlhajtott realiz-
musát és a gangszterek dicsőítését, ami a fia-
talság egy részét bűnözésre csábítja. 

A közoktatás III. nemzetközi értekezlete 
nyílt meg Genfben július 16-án, 37 nemzet ki-
küldötteinek részvételével. Magyarországot 
Baranyai Zoltán képviselte. Elnök a belga 
Nyns lett. A kongresszus napirendje a követ-
kező főpontokat öleli fel: 1. Kötelező iskolázás 
és az iskolázás idejének meghosszabbítása. 
2. A középfokú oktatás és feltételei. 3. A gazda-
sági helyzet befolyása a közoktatásügyre. 

.Magyar cserkészek Romániában. 
A román cserkészszövetség meghívására Áb-

rahám parancsnok vezetésével július 13-án húsz 
magyar cserkész érkezett Konstanzába, hogy 
részt vegyen a Fekete-tenger melletti Mamaiá-
ban tartandó román nemzeti jamboreen. A kon-
stanzai állomáson fogadtatásukra megjelent a 
román cserkésztik díszkiildöttsége zenével és 
zászlóval, továbbá a magyar szálláscsináló 
Vajda. Néhány nap után egy második magyar 
cserkészcsapat is megérkezett. 

A katonai előkészítés kiterjesztése Olaszország-
ban. 

Olaszországban az ifjak a 18. életévtől kezdve 
már eddig is kötelező katonai előkészítő kikép-
zésben részesültek a betöltött 21. életévig, ami-
kor is rendes katonai szolgálatra bevonultak. 
Az erre a célra szolgáló két tanfolyamot most 
háromra emelték fel. Aki mindhármat sikerrel 
elvégzi, bevonuláskor nyomban őrvezetői ran-
got nyer. 

h í r e k 

A felekezeti tanítók járandóságainak 
rendezése. 

A Budapesti Közlöny legközelebbi száma kö-
zölni fogja a hitfelekezeti elemi iskolai tanítók 
(kántortanítók) anyagi helyzetének javítását 
előmozdító kormányrendeletet. 

A kormány hivatalba lépése óta a legintenzí-
vebben foglalkozott a súlyos válságba jutott hit-
felekezeti tanítók anyagi helyzetének rendezésé-
vel s annak dacára, hogy a világgazdasági vál-
ság az államháztartást is a legnehezebb helyze-
tek elé állította, mégis módot tudott találni arra, 
hogy az oly fontos nemzeti hivatást teljesítő hit-
felekezeti tanítóságon segítsen s azalatt is, míg 
a most jelzett kormányrendelet elkészült, három-
ízben is jelentős pénzbeli segítséget nyújtott a 
tanítóságnak. A most megjelenő kormányrends-
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let alapján pedig ezentúl a hitfelebezeti tanító-
ság zavartalan megélhetését biztosító készpénz 
fizetését feltétlenül és késedelem nélkül meg 
fogja kapni. 

A kormány e rendelet szerint lehetővé teszi, 
hogy az összes hitfelekezeti tanítók az iskola-
fenntartóktól járó összes készpénzjárandóságai-
kat a központi illetményhivatal útján, minden 
hó 1-én megkaphassák, tekintet nélkül arra, hogy 
az iskolafenntartók által kivetett iskolafenntar-
tási adók kellő időre befolytak-e vagy sem. 

Nagy és súlyos anyagi kötelezettséget vállalt 
a kormányzat ezzel, mert több milliós forgótőkét 
kellett teremtenie és rendelkezésére bocsátania 
a hitfelekezeti iskolafenntartóknak és ezáltal 
nagy anyagi kockázatot és esetleg áldozatokat 
kellett vállalnia, hogy felekezeti iskoláik zavar-
talan működését biztosíthassa. 

Minthogy a rendelet szerint ezen helyi kész-
pénzjárandóságok, tekintettel az egyházak auto-
nómiájára, csak az iskolafenntartók kérésére 
utalványozhatok, most már csupán az iskola-
fenntartóknak a szükséges adatok szolgáltatása 
köriili, remélhetőleg akadály nélkül megvalósít-
ható gyors eljárásán múlik, hogy a rendelet 
gyakorlati érvényesülése folyó évi október hó 
1-én valóban bekövetkezzék. 

Greszler Jenő kitüntetése. A kormányzó a mi-
niszterelnök előterjesztésére Greszler Jenő mi-
niszteri osztályfőnöknek értékes és buzgó szol-
gálatainak elismeréséül a II. osztályú magyar 
érdemkeresztet adományozta. A kitüntetett 
hosszú éveken át a tanítóképzők, kereskedelmi 
és polgári iskolák ügyeit irányította s nagy ér-
demei vannak ezek belső életének továbbfejlesz-
tésében. Intézkedéseiben, a hozzáértés és az is-
kola érdekeinek szemmeltartása mellett, min-
dig ott volt a megértő s emberszerető szív is, 
amiért az alája rendelt iskolák tanárai becsül-
ték, tisztelték s szerették. Kitüntetése éppen 
azért a kultúra munkásai között osztatlan örö-
met okozott. 

Hasznos útmutatások vsik gyermekek szülői számára. 
A világtalan gyermekek érdekében nagyon fontos 
volna, hogy a Blindenkorrespondenz 1934 március 31 -i 
szán.ából átvett alábbi 12 pont minden vak gyermek 
szülői előtt ismeretessé válna. Ezért külön is kérjük 
olvasóinkat és a sajtót , hogy ezeket a hasznos út-
mutatásokat tőle telhetően minél szélesebb körben 
megismertesse. 

1. Ha igazán szeretitek vak gyermeketeket, keres-
sétek fel a vakok intézményeit és kérjetek felvilágo-
sítást az életben tevékenykedő vakoktól, mi mindenre 
képes a tanult ember, vaksága dacára. Ha valamiben 
kétségetek van, ne sajnál jatok ú j ra kérdezni. így 
szerezhettek leginkább meggyőződést arról, hogy a 
következő szabályokat pontosan be kell tartanotok. 

2. A vak gyermekkel éppúgy bánjatok, mintha látna. 
3. Olyau játékokat adja tok a vak gyermeknek, hogy 

alkalma legyen gyakorolni különféle dolgok tapintá-
sát, megfogását, kézbentartását stb. 

4. A vak gyermeket tanítsátok állni, járni ugyan-
olyan korban, mint a látó gyermeket. 

5. Mihelyt csak lehet, engedjétek a vak gyermeket 

a lakásban, a házban, az udvaron, a kertben s a kö-
zeli környéken szabadon mozogni, járni-kelni. 

6. Öltözni-vetközni, mosakodni, fésülködni, az evés-
nél kanalat-kést-villát használni tanítsuk meg a vak 
gyermeket is ugyanabban a korban, melyben a látót. 

7. Ügyeljetek a gyermek testtartására s ne engedjé-
tek, hogy bármily oly rossz szokást felvegyen, amit 
látó gyermeknek nem engednétek. 

8. Gyakran menjetek sétálni a vak gyermekkel is 
s amikor csak lehet, engedjétek látó gyermekekkel 
játszani. 

9. Sohase engedjétek a vak gyermeket tétlenül ülni, 
hanem lehetőleg sok házi munkát — konyhai tevé-
kenységet is — bízzatok rá. 

10. Sohase adjatok a vak gyermek jelenlétében ki-
fejezést annak, hogy állapota miatt sajnáljátok és 
ügyeljetek, hogy azt mások se tegyék. Éppen ellen-
kezőleg, ébresszétek fel a gyermek önbizalmát képes-
ségei iránt. 

11. Bízzatok meg vak gyermekeitekben, bízzátok rá 
nyugodtan játékait és szerezzetek neki vidám, derűs, 
napsugaras gyermekéveket. 

12. Idejében gondoskodjatok arról, hogy a gyerme-
ket a vakok nevelő- és tanintézetébe felvegyék. 
A vakok óvodájába már négyéves korban felveszik 
a gyermekeket. 

Azok a szülők, akik ezeket a szabályokat figyelembe 
veszik, tapasztalni fogják, hogy világtalan gyermekük-
ben sokkal nagyobb örömük lesz, mint azt bármikor 
is gondolták volna. 

Dán tanítók a nagybetűk ellen. A dán tanítóegyesüle-
tek képviselőtestületé olyan határozatot hozott, amely 
a közvéleményben nagy vitára ad okot. Az egyesületek 
képviselőtestülete nagy szótöbbséggel elfogadta azt a 
határozati javaslatot, amely el akar ja törülni a nagy-
betűk használatát. A dán tanítóságnak ez a törekvése 
különösen az írók körében heves bírálatot váltott ki. 
A dám közoktatásügyi miniszter megtagadta az elsietett 
határozat végrehajtását. 

Internátusi felvételek. A „Magyar Vasutasok Országos 
Szövetsége" kezelésében levő kaposvári Máv. fiú-
nevelőintézetbe elemi, polgári, kereskedelmi iskolába 
és reálgimnáziumba járó növendékek vétetnek fel. 
Ellátási díj vasutasok gyermekeinek havi 40 pengő, 
hadirokkantak, közalkalmazottak, jegyzők, tanítók, 
gazdatisztek stb. gyermekeinek 45 pengő, elemi isko-
lásoknak 35 pengő. Az ellátási dí j megegyezés szerint 
terményekben is fizethető. Felvételi, továbbá evő-
eszköz-, ágynemű- és bútorhasználati díjként a fel-
vétel alkalmával fizetendő 20 pengő. Egyenruha vise-
lése kötelező. Az egyenruha jóval olcsóbb lesz, mert 
a szövetet nagybani beszerzési áron az államvasutak 
adják. A teljes felszerelés egy nyári, egy téli öltözet, 
egy sapka és egy köpeny •— mely utóbbi 4 évig hasz-
nálható —, 10 havi részletre kicsinyek részére havi 
8 pengő, nagyok részére 9 pengő; két téli öltözettel 
kicsi havi részlete 11 pengő, nagy 12 pengő. Az egyen-
ruha az ár lefizetése után a növendékeké lesz. Az in-
tézet az ország legnagyobb és legolcsóbb nevelőinté-
zete. Szaktanári felügyelet, magyarázat és kikérdezés. 
Katonás nevelés. A nevelőintézet Kaposvár legmaga-
sabb és legegészségesebb helyén, közvetlen a 20 holdas 
Horthy Miklós-park mellett, az összes iskoláktól 
5 perces távolságban fekszik 4 holdas parkban, nagy 
játszótere van, hol tennisz-, kuglizó- és tornaszerek, 
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télen pedig jégpálya, meleg és liideg zuhanyfürdő van. 
Kérvényeket az intézet igazgatóságához kell benyúj-
tani és ahhoz születési, félévi iskolai, újraoltási, az 
intézeti életre való alkalmasságot igazoló orvosi bizo-
nyítványt és postai válaszbélyeget kell csatolni. Inté-
zeti „Házirend"-et 40 filléres postabélyeg beküldése 
ellenében küld az igazgatóság. 

Halálozás. Kupay Dénes szentmártonkátai ref. elemi 
iskolai igazgató rövid szenvedés után, életének 18. esz-
tendejében, váratlanul elhunyt. Temetése augusztus hó 
3-án volt a szentmártonkátai ref. templomból. 

Helyreigazítás. Adatok jutottak hozzám a baranyai 
falusi vezetők, főképen a lelkészek és tanítók lelki 
és szociális, továbbá népművelési munkáiról, ennek 
folytán meggyőződten* arról, hogy ők kötelességüket 
hűségesen végzik. (N. Gy.) 

H I V A T A L O S R É S Z 

A m. kir. minisztériumnak 1934. évi 7210. M. E. 
számú rendelete a hitfelekezeti elemi iskolai 
tanítók (kántortanítók) részére az iskolafenn-
tartóktól járó készpénzilletményeknek a m. kir. 
központi illetményhivatal útján való kiutalása 

tárgyában. 

1 . 

1. A törvényesen bevett egyházak (hitfelekeze-
tek) által egészben vagy részben fenntartott 
elemi iskoláknál alkalmazott tanítók (kántor-
tanítók) illetményeinek azt a részét, amely az 
iskolafenntartók részéről a tanítóknak (kántor-
tanítóknak) készpénzben jár és amelynek kifize-
tése a törvényesen bevett egyházakat (hitfeleke-
zeteket) •— tehát nem a politikai községet vagy 
más fenntartót — terheli, az iskolafenntartók ké-
résére az 1934. évi október hó 1-től kezdve a 
m. kir. központi illetményhivatal utalványozza 
az iskolafenntartók részére. Az iskolafenntartó 
köteles a m. kir. központi illetményhivatal által 
kiutalt összeget a tanítóknak teljes egészében 
haladéktalanul kifizetni s azt más célra fel nem 
használhatja. 

2. Az az iskolafenntartó, aki a tanítónak (kán-
tortanítónak) járó és az iskolafenntartót terhelő 
készpénzilletményt a m. kir. központi illetmény-
hivatal útján kívánja kifizettetni, köteles ezt a 
szándékát az 1034. évi augusztus hó 31-éig, ez-
úttal az eljárás gyors lebonyolítása érdekében 
és az egyöntetűség céljából az illetékes kir. tan-
felügyelő útján, a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszternek bejelenteni. Későbbi bejelentések az 
egyházi hatóságok útján történnek. 

3. A bejelentéshez csatolni kell: 
a) A felettes egyházi főhatóságnak hozzájáru-

lását az iskolafenntartót terhelő készpénzilletmé-
nyeknek az 1. bekezdésben említett módon való 
utalványozásához; 

b) az iskolafenntartó által tényleg alkalmazott 
tanítókról (kántortanítókról) iskolánkint elkülö-
nítve kiállított és a jelen rendelethez mellékelt 
minta szerint két példányban szerkesztett név-
és illetmónyjegyzéket. 

2. 

A név- és illetmény jegyzékbe fel kell venni: 
a) Kivétel nélkül minden tanítót (kántor-

tanítót), aki az iskolánál rendszeresített álláson 
alkalmazásban van; 

b) a jegyzék 1—10. hasábjaiban minden ta-
nítónál (kántortanítónál) fel kell tüntetni az 
iskola fenntartóját terhelő készpénzilletmények-
nek évi összegeit, tekintet nélkül arra, hogy azok 
tanítói, kántortanítói, kántori javadalom címén, 
illetményjavítás (kiegészítés) címén vagy bár-
milyen más címen vannak megállapítva, illető-
leg engedélyezve (felajánlva), továbbá tekintet 
nélkül arra, hogy ezeket a készpénzilletménye-
ket az iskolafenntartó iskolai adóból, egyházi 
adóból, ingatlanok jövedelméből, vagy bár-
milyen más forrásból (politikai község vagy 
mások hozzájárulásából, felajánlásából, alapok 
vagy alapítványok jövedelméből stb.) fedezi; 

c) a jegyzék 11. hasábjában minden tanítói 
(kántortanítói) állásnál fel kell tüntetni a ta-
nítói (kántortanítói) állás után járó és az iskola-
fenntartót terhelő s a tanítóra át nem hárítható 
(ezidőszerint állásonkint évi 163 P 20 fill.) nyug-
díjintézeti járulék összegét, tekintet nélkül arra, 
hogy annak fizetését egészben vagy részben a 
politikai község magára vállalta; 

d) annál a tanítónál (kántortanítónál), aki 
fizetéskiegészítő államsegélyben nem részesül, 
az ennek feltüntetésére nyitott hasábot üresen 
kell hagyni. 

3. i 
1. Az iskolafenntartó egyházakat (hitfelekeze-

teket) terhelő készpénzilletmény a központi illet-
ményhivatal útján csak abban az esetben utal-
ványozható, ha az iskolafenntartó javára a köz-
ségi adófőkönyvben főkönyvi számlákkal ren-
delkező adózók terhére kivetett iskolai (egyházi) 
adóknak az együttes adókezelésbe vételét a pénz-
ügyminiszter elrendelte, vagy elrendeli. Abban 
az esetben, ha az együttes adókezelésbe vett is-
kolai (egyházi) adó összege valamelyik egyház-
községnél a név- és illetményjegyzék 1—10. ha-
sábjaiban feltüntetett készpénzilletmények, vala-
mint a 11. hasábban feltüntetett nyugdíjintézeti 
járulék együttes évi összegét el nem érné, a köz-
ponti illetményhivatal az iskolafenntartót terhelő 
tanítói (kántortanítói) készpénzilletménjTeknek 
csak azt az arányos részét fogja kiutalni, amely 
megfelel az együttes adókezelésbe vett iskolai 
(egyházi) adóból a név- és illetményjegyzék 11. 
hasábjában feltüntetett nyugdíjintézeti járulék 
levonása után fennmaradó összegnek. 

2. Az iskolafenntartó által előterjesztett kórel-
met a felettes egyházi főhatóság hozzájárulása 
esetén is csak akkor lehet tehát teljesíteni, ha 

a) az iskolafenntartó javára a községi adó-
főkönyvben főkönyvi számlákkal rendelkező 
adózók terhére tényleg kivetett iskolai (egyházi) 
adók a többi adókkal együttesen kezeltetnek, 
illetőleg, ha az iskolafenntartó a községi adó-
főkönyvben, főkönyvi számlákkal rendelkező 
adózók terhére kivetett iskolai (egyházi) adónak 
(fejadónak, párbérnek, párbérpénznek) 1934. évi 
október hó 1-étől az állami egyenes adókkal 
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Melléklet az 1934. évi 7210/M.E. sz. rendelethez. vármegye. 

község. 

Névs é s i l letményjegyzék. 
a egyházközség által fenntartott elemi iskola tanítóiról (kántortanítóiról). 
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való együttes kezelésbe vételét kéri és a pézügy-
miniszter azt elrendeli; 

b) a felettes egyházi főhatóság beleegyezésével 
az iskolafenntartó hozzájárul ahhoz, hogy az 
együttesen kezelt közadóbevételeknek az egyház-
községet megillető részéből a m. kir. központi 
illetményliivatal által kiutalt illetményre és az 
iskolafenntartót terhelő nyugdíjintézeti járu-
lékra eső arányos része a 4. § 2. bekezdése sze-
rint számoltassék el. 

3. Ha az egyházközség olyan magas iskolai 
(egyházi) adókat szed, hogy azok teljes összegé-
nek az együttes adókezelésbe való bevonása nem 
engedélyezhető, az egyházközség kérheti, hogy 
a kivetett adók kivételesen csak a m. kir. köz-
ponti illetményhivatal által kiutalandó kész-
pénzilletmények és az iskolafenntartót terhelő 
nyugdíjintézeti járuléknak évi összege erejéig 
vonassanak az együttes adókezelésbe. 

4. Abban az esetben, ha az iskolafenntartó az 
1. § 2. bekezdésében említett bejelentésében egy-
rittal az iskolai (egyházi) adóknak vagy azok 
egyrészének az együttes adókezelésbe vételét is 
kéri, csatolni kell a jóváhagyott egyházi és isko-
lai költségvetést. A bejelentéshez ezenkívül csa-
tolni kell még a községi elöljáróság hivatalos ki-
mutatását arról, hogy 

n) mennyi az illető felekezet híveire a folyó 
évben kivetett föld-, ház- és 5%-kal számított ál-
talános kereseti adó összege; 

b) mennyi az iskolafenntartó által bejelentett 
szükséglet, amelyet az egyházközség egyfelől 
egyházi, másfelől iskolai célokra egyházi vagy 
iskolai adóból fedez; 

c) külön az egyházi adó és külön az iskolai 
adó, ha pedig elkülönítve nincsen megállapítva, 
abban az esetben az egyházi és iskolai adó 
együttes összege hány százalékát teszi az a) alatt 
említett föld-, ház- és 5%-kal számított általános 
kereseti adó együttes összegének; 

cl) az egyházi és iskolai adókat eddig ki és 
hogyan kezelte. 

4. 
1. A m. kir. központi illetményhivatal a javára 

lekötött iskolai (egyházi) adóknak egy évre 
(12 hónapra) eső összegét az 1934. évi szeptem-
ber hó 30-ig, változás esetében pedig a változott 
összeget évenként szeptember hó 1-je előtt közli 
az illetékes községi elöljárósággal (városi adó-
hivatallal) és a m. kir. adóhivatallal. 

2. Az olyan községekben, ahol az iskolai (egy-
házi) adók a m. kir. központi illetményhivatal 
részére egészben vagy részben le vannak kötve, 
az iskolai (egyházi) adóknak a központi illet-
ményhivatal részére lekötött részét a megosztási 
kulcsok megállapításánál és a befizetések meg-
osztásánál — eltérően a közadók kezeléséről 
szóló 1927. évi 600/P. M. számú hivatalos össze-
állítás 37. $-ának 5. bekezdéséhez fűzött utasítás 
12. bekezdésében foglalt rendelkezésektől — nem 
szabad a községi adók közé számítani, hanem az 
iskolai (egyházi) adóknak erre a lekötött részére 
— mint a m. kir. adóhivatalhoz beszállítandó 
adóra —, a kerületi sommás számla adatai 
alapján, a községi adóktól függetlenül kell a 
megosztási kulcsot megállapítani. Az együttesen 
kezelt közadóbevételeknek, a megosztási kulcs 
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szerint, a lekötött iskolai (egyházi) adóra eső 
részét köteles a községi elöljáróság (városi adó-
hivatal) a rendes heti szállítások alkalmával a 
in. kir. adóhivatal szállítmányi letéti számlá-
jára befizetni. A m. kir. adóhivatal az együtte-
sen kezelt közadóbevételeknek a lekötött iskolai 
(egyházi) adókra eső ezt a részét a m. kir. köz-
ponti illetményhivatalnak a postatakarékpénz-
tárnál nyitott ,.Központi illetményhivatal: Fele-
kezeti tanítók helyi készpénzilletményei, letéti 
számla, Budapest" elnevezésű, 64.210. számú letéti 
számlájára köteles átutalni. A teljes összegben 
együttes adókezelésbe vont iskolai (egyházi) 
adóknak le nem kötött része a megosztási kul-
csok megállapításánál és a befolyt összegek el-
számolásánál továbbra is a községi adók közé 
számítandó és a bevételekből az egyházközség 
a tartozások főösszegének arányában hetenkint 
részesítendő. 

3. Ha az iskolai (egyházi) adóknak csak a 
m. kir. központi illetményhivatal számára lekö-
tött része vonandó be az együttes adókezelésbe, 
a kivetési lajstromban (leszámolási jegyzékben) 
külön hasábban kell feltüntetni a központi illet-
ményhivatal részére lekötött s ennélfogva az 
együttes adókezelésbe bevonandó adókat és kü-
lön hasábban az együttes adókezelésbe nem von-
ható és így továbbra is az egyházközség által 
kezelendő adókat. 

4. Az együttes adókezelésbe vett iskolai (egy-
házi) adók kivetési lajstromát a közadók kezelé-
séről szóló 1927. évi 600/P. M. számú hivatalos 
összeállítás 18. §-ához fűzött utasítás 6. bekezdé-
sében foglalt rendelkezések szerint köteles az 
egyházközség évenkint legkésőbb március hó 
10-éig közvetlenül a községi elöljáróságnak (vá-
rosi adóhivatalnak), a kivetés eredményét ma-
gába foglaló előírási kimutatást pedig ugyan-
ezen időpontig az illetékes m. kir. adóhivatalnak 
megküldeni. 

5. Azok az egyházközségek, amelyeknek adói 
az 1934. év folyamán évközben vonatnak be az 
együttes adókezelésbe, az előző bekezdésben em-
lített kivetési lajstrom helyett, az 1934. évre ki-
vetett adókról s az azokra évközben teljesített 
befizetésekről 1934. évi szeptember hó 10-éig le-
számolási jegyzéket kötelesek a községi elöl-
járóságnak küldeni. A leszámolási jegyzékben 
fel kell tüntetni a kivetési lajstrom sorrendjé-
ben és sorszámai alatt az egyes adózók nevét és 
lakhelyét, a lajstrom szerint reájuk az 1934. évre 
kivetett és az együttes adókezelésbe vonandó 
adó összegét, az 1934. évi adóra az év folyamán 
teljesített befizetések összegét és e két összeg 
különbözeteként az 1934. évi adókban mutatkozó 
hátralék összegét. Az 1934. évet megelőző időből 
származó adóhátralékok a leszámolási jegyzékbe 
fel nem vehetők és együttes adókezelésbe nem 
vonhatók. A leszámolási jegyzéket összegezni 
kell. A leszámolási jegyzék végeredményét elő-
írási kimutatásba foglalva a m. kir. adóhivatal-
nak ugyancsak 1934. évi szeptember hó 10-éig 
kell megküldeni. A leszámolási jegyzék elkészí-
tése és a községekhez történt megküldése után 
az abban foglalt adótartozásokra az egyházköz-
ség befizetéseket el nem fogadhat, hanem azo-

kat a tartozásokat az adózók csakis a községi 
elöljáróságnál (városi adóhivatalnál) fizethetik 
jogérvényesen. 

5. 
1. A 2. §-ban foglaltak szerint összeállított név-

és illetményjegyzék 1—10. hasábjaiban feltünte-
tett összegeknek bármilyen okból bekövetkező 
változását az iskolafönntartó — a változás idő-
pontjának és okának feltüntetése mellett — a 
vallás- és közoktatásügyi miniszternek azonnal 
bejelenteni köteles. 

2. A jelen szakasz 1. bekezdésében említett be-
jelentési kötelezettség nem vonatkozik olyan 
esetre, amikor valamely illetményösszeget álta-
lános érvényű rendelkezés alapján kell megvál-
toztatni. 

6. 

A m. kir. központi illetményhivatal a tanítók-
nak (kántortanítóknak) járó s a név- és illet-
ményjegyzék 1—10. hasábjaiban feltüntetett kész-
pénzilletményeket minden hónap elsejére ki-
utalja. 

7. 
Az iskolafenntartót terhelő készpénzilletmé-

nyeknek és nyugdíjintézeti járulékoknak a 
m. kir. központi illetményhivatal útján való ki-
utalása iránt előterjesztett kérelem fölött, min-
den jogorvoslati eljárás kizárásával, a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter és pénzügyminiszter-
rel egyetértőleg határoz. 

Kelt Budapesten, 1934. évi augusztus hó 10-én. 

vitéz Gömbös Gyula s. k., 
m. kir. miniszterelnök. 

Előléptetés. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter Westsik Károly ceglédi állami gazdasági 
szaktanítót a gazdasági népoktatás terén szer-
zett érdemei elismeréséül állomáshelyén, jelen-
legi illetményeinek megtartásával, igazgató-
szaktanítóvá léptette elő. 

Budapest, 1934. évi július hó 8-án. 

A miniszter helyett: 
Dr. Szily Kálmán s. k., államtitkár. 

Tanítói kinevezések. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter Juhász Nándor szeged-pálffy-tanyai, Öve-
ges Gyula petriventei, Kiss István kiskunhalas-
felsőkisteleki, özv. Deutschné Fasching Karola 
dunaharaszti, Kasprák Margit kiscsécsi, vitéz 
Thamó Gábor mezőzombori, Jánossy Sándor 
battonyai, Hetényi Fanny orosháza-rákóczi-
ligeti, Kruzslitz Erzsébet szeged-középsőcsen-
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gelei, dr. Lengyelné Palásthy Margit kapos-
vári, Szabóné Kokas Judit hódmezővásárhely-
vásárhelykutasi, Nagyné Gulácsy Katalin kis-
körűi, vitéz Illésné Sebeők Róza csenyétei, 
Szabóné Szilva Erzsébet urai, Szalayné Mendl 
Sarolta törökszentmiklósi, Valentáné Fuchs Gi-
zella vecsési, Némethné Pallagi Róza gyöngyös-
oroszi, Jakobné Valzer Mária pilisvörösvári, 
Fekete Berta napkori, Takó Gyula rácaimás-
kulcspusztai, Welsch Emilia szeged-honvéder-
dői, Juharos Dezső kiskundorozsma-Eötvös-
uteai, Kovács Kálmán mezőtúr-csiderbereki, 
Babits Aranka kevermesi, Czérnáné Szánthó 
Irina kistelek-feketehalomi, Laknerné Rónai 
Margit dányi, Cseri László kiskunhalas-fehér-
tói, dr. Kubovitsné Alexay Anna solt-tétaljai, 
Miklósi Sándor szeged-szentimrei, Sölétromos 
Anna somogytúr-babodpusztai, Tanay István 
zalaegerszegi, Farkas Mária nagykovácsi, T^ója 
Lajos szolgaegyházi, Vargha Erzsébet török-
szentmiklós-saljáni, Radoné Veress Margit 
szeged-felsőtanyai, Geszteiné Mauks Hermin to-
kaji, Költsey Erzsébet tokaj-hadiárvaintózeti, 
Kovács Róza csabdi-vasztélypusztai, Török 
Franciska sarudi, Szlávikné Lezancsek Irma 
vasadtanyai, Szántai Kiss János muhi, Szent-
miklósiné Domokos Etel debrecen-pipóhegyi, 
Buday Jiília szeged-bokori, Babóné Molnár Er-
zsébet kiskunhalasi, Diószeghy László debre-
cen-lukaházai, Fehér Hona tömörkényi, Nagy 
Ernő kislónyai, Horváthné Balogh Júlia solt-
tanyai, Gerwald Emma solymári, dr. Molnárné 
Takács Ilona kaposvári, Thoma Ilona egyeld, 
Tarant Mária mosoni, Vajay József mezőtúr-
külterületi, Matkó Mária debrecen-álmoshegyi, 
Kelemen Margit nagykörűi, Patay Éva isaszegi, 
Kecskés Teréz medgyesbodzási, Szabó Vilma 
szeged-halasteleki, Kausler Olga kecskeméti, 
Balla Valéria gyulaszabadkai, Miskolczy Te-
réz békéscsaba-belicemajori állami elemi isko-
lai helyettes tanítókat segédtanítókká ki-
nevezte. 

Budapest, 1934. évi június hó 30-án. 

A in. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter Buday Pál sárospataki, Fuhrmann József 
magyaróvári, özv. Máthéné O pasit s Mária 
soroksári, özv. Molnárné Gömöri Zsuzsanna 
szerencsi, Sebestyén Ella pestszenterzsébeti, 
Serr Izsák mezőkovácsházai, özv. Fisch érné 
Török Berta pestszenterzsébeti, Hevessy István 
szegvári, Klementisz Ilona soroksári, Zsitt-
vayné Molnár Paula szigetvári, Bayer Vanda 
dombóvári, Farkas Flóra pestszentlőrinci, özv. 
Vannainé Ruttkai Aranka kispesti, Balogh 

István nagyvázsonyi, Jankó Irma orosházai, 
Gáspár Géza hódmezővásárhelyi, Kokics Leona 
bajai, Puchtinger Melánia monori, Oszoly Jo-
lán győri, özv. Ürmössyné Sándor Mária szol-
noki, Perényi József csepeli, Köpösdy Jolán 
gyulai, Darvas Vince pestszenterzsébeti, Cser-
nyánszky Lajos pécsi, Herczegh Mária sziget-
vári, Holéczy Mária szarvasi, Horváth Péter 
kaposvári, Landár Vanda kispesti, Palkovics 
Jolán rákosszentmihályi, Sperg Lajos pécsi, 
Stolcz Romána pálházai, Szakács János mező-
túri, Gyuranna Béla balassagyarmati, Dvorszky 
Ferenc sashalmi, Serény Károly újpesti, Varga 
Pál kispesti, özv. Galgóczyné Keller Aranka 
mátranováki, Hevesi Jenő molnári, Alföldi Vi-
dor újpesti, Böze Albert kisterenyei, Ortutay 
Miklós gyömrői, vitéz Faragó János csongrádi, 
Veress József szeged-felsőközponti, Láncz Jó-
zsef budafoki, Kemenes Mátyás eleki, Kovács 
Mihály battonyai állami elemi iskolai tanító-
kat a VII. fizetési osztályba kinevezte. 

Budapest, 1934. évi június hó 30-án. 

Segédóvónői kinevezés. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter Branyiczky Vilma kesztölci, Bitskey Aloj-
zia cinkota-mátyásföldi, Burza Adalberta sop-
ronbánfalvai, Komáromy Mária maglódi, Bajka 
Erzsébet piliscsabai, Marsó Aranka ecseri, Ge-
réby Józsefné sz. Fodor Erzsébet kunszent-
miklósi, Dukai Katalin sári, Szabó Ilona sári-
sápi, Boross Magda soltvadkerti, Katona Sze-
réna taranyi, Nemes Jolán nagyszokolyi, Exner 
Gabriella kesztölci, Szánthóné Kovács Zsu-
zsanna sümegi helyettes óvónőket állami segéd-
óvónőkké kinevezte. 

Budapest, 1934. évi június hó 30-án. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Dr. Kása Kálmán: Az ezeréves magyar ünnep. — Drozdy 
Gyula: A falu vezetői. — Dr. Frank Antal: A mennyi-
ségtan tanításának nevelői értéke. — Zsámboki József: 
A természeti és gazdasági ismeretek anyagának elrende-
zése és feldolgozása. — Gyulai Aladár: A Balaton és a 
nagy szünidő. — Gyakorlati pedagógia. Varga Béla: 
A krizantémum. — Külföldi tanügyi lapokból. A szel-
lemi értékek helyreállítása. — Megnevezett számokkal 
vagy elvont számokkal tanítsunk számolni? — Tudo-
mány, irodalom, művészet. — Külföldi irodalom. — Kül-
földi Szemle. — Hírek. A felekezeti tanítók járandóságai-
nak rendezése. — Hivatalos rész. — Pályázatok. — 

Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DBOZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LŐRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda Bpest, Múzeum-kőrút 8. 
A kiadásért felelős: CZAKÓ ELEMÉR. 
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P Á L Y Á Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosa* 
szétküldhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

BONYHÁD római katolikus egyházközsége a nyugdíja-
zás folytán megüresedett II . sorszámú tanítói, segédkán-
tori állásra pályázatot hirdet. Javadalom: háromszobás 
lakás a mellékhelyiségekkel, kert és 50% készpénz, a többi 
államsegély. A kántoriak után évi 200 koronát kap a kán-
tortól. Kántori képesítés, a kommün alatti magatartás, 
valamint a katonai szolgálat igazolandó. Kötelességei díj-
levél szerint. A kellően felszerelt kérvényhez válaszbélyeg 
csatolandó. Pályázati határidő augusztus 25. Bauer József 
szentszéki tanácsos, plébános, Bonyhád, Tolna m. (374) 

VÉRTES községben a nyugdíjazás folytán megüresedett 
községi óvónői állásra pályázatot hirdetünk. Felhívjuk a 
pályázni óhajtókat, hogy képesítésüket, eddigi alkalmaz-
tatásukat, magyar állampolgárságukat (községi illetőségi 
bizonyítvány), születési anyakönyvi kivonatukat és sze-
mélyi megbízhatóságukat igazoló okmányokkal felszerelt 
pályázati kérvényüket a vértesi községi óvoda felügyelő 
bizottságához címezve adják be. Pályázati határidő e hir-
detmény megjelenésétől számított 21 nap. óvónő fizetése 
helyi javadalomból 30%, fizetés kiegészítő államsegély, 
három szoba, konyha és mellékhelyiségekből álló termé-
szetbeni lakás. Felügyelőbizottsági elnök. (375) 

DEBRECEN református egyháza a Néptanítók Lapja 
15. számában pályázatot hirdetett egy megüresedett taní-
tói állásra. Ez a pályázati hirdetmény a VKM által köz-
ben engedélyezendő többi (három) tanítói állásra is érvé-
nyes. Erre tekintettel a pályázatban írt határidő egy hét-
tel meghosszabbíttatok. (376) 

ZALABESENYÖ községi iskolaszéke a nyugdíjazás foly-
tán megürült I. számú tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Római katolikus tanerők pályázhatnak; kezdők segéd-
tanítói minőségben. Megválasztott kántorizálni köteles. 
Javadalom törvényes: 10% helyi hozzájárulás, többi ál-
lamsegély; természetbeni lakás és kert. Határidő meg-
jelenéstől számítva 21 nap. Helyi jelölt van. Iskolaszéki 
elnök (378) 

SIKLŐS református egyházi presbitériuma pályázatot 
hirdet nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítói ál-
lásra. Javadalom: háromszobás lakás mellékhelyiségek-
kel, 50% helyi javadalom és 7 értékegység. Államsegély 
biztosítva. Kötelességei: a kántori teendők végzése, ének-
kar vezetése, a kijelölt osztályok tanítása, a belmissziói 
munkákban való részvétel. Határidő a hirdetés megjele-
nésétől számított 21 nap. Kántorpróba napja augusztus 
hó 26. Költségmegtérítés nincs. Helyi pályázó két éven 
helyettesített. Presbitérium fenntartja a jogot a meg-
választott tanítónak egyik vagy másik iskolához bármikori 
beosztására. Válaszbélyeg csatolandó. (379) 

VÉCS római katolikus egyházközsége a megüresedett 
II. számú osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. A ja-
vadalom államsegélyes törvényes fizetés, új lakás kert-
tel. Kötelessége: az V—VI. osztály vezetése, a kántor 
díjtalan helyettesítése (kántori oklevél előnyös), minden 
irányú iskolánkívüli tevékenység, énekkar vezetésben se-
gítés. A 69.870—933. számú miniszteri rendeletben előírt 
okmányokkal és válaszbélyeggel felszerelt pályázatok egy-
házközségi elnök, Kisnána (Heves m.) címre küldendők 
folyó évi augusztus hó 30-ig. Választás szeptember 1-én. 
A választás előtti megjelenés, korteskedés a választásból 
kizáró ok. (380) 

CSÁNY római katolikus elemi népiskolájánál a nyug-
díjazás folytán megüresedett VI. sorszámú tanítónői ál-
lásra pályázat hirdettetik. Javadalom és lakbér törvény-
szerű, kötelesség díjlevél szerint. Pályázók a 69.870^— 
1933, VI. főosztály szám alatt kelt VKM-i rendelet sze-
rint felszerelt kérvényeiket 1934 szeptember 6-ig adják 
be az iskolaszék címére: Csány, Heves megye. Elkésett 
és hiányosan felszerelt kérvények nem vétetnek figye-
lembe. (393) m 

KÁNTORJÁNOSI református egyháza pályázatot hirdet 
nyugdíjazással megüresedett tanítónői állásra. Fizetése: 
lakás kerttel, törvényszerű készpénzfizetés, helyi hozzá-
járulás 20%, 1 öl tűzifa, a többi államsegély. Kötelessége 
a presbitérium által kijelölt osztály vagy osztályok veze-
tése, belmissziói munkában való segédkezés. Pályázni 
óhajtók okmányaikon kívül csatolják helyhatósági bizo-
nyítványukat is, melyben családi állapotuk, megélhetési 
viszonyaik és alkalmazásra rászorultságuk igazoltatik. 
A pályázati kérvények válaszbélyeggel ellátva a megjele-
néstől számított 21 napon belül lelkészi hivatalhoz kül-
dendők. Állás jogerőre emelkedés után elfoglalandó. 
Kántorjánosi. Posta helyben. Ref. presbitérium. (381) 

ESZTERGOM községi iskolaszéke a nyugdíjazás foly-
tán megüresedett férfitanítói állásra pályázatot hirdet, a 
lap megjelenésétől számított 21 napi határidővel. Fizetés 
törvényes, helyi járulék 50% és természetbeni lakás. 
A megválasztott tanító az iskola gondnoki teendőit tar-
tozik ellátni. Kezdők csak segédtanítói alkalmazást nyer-
hetnek. A 69.870—1933. VI. számú VKM-i rendeletben 
megjelölt mellékletekkel felszerelt kérvények az eszter-
gomi községi iskolaszék (Esztergom, városháza) címre 
küldendők. Kelt Esztergomban, a szabad kir. város iskola-
székének 1934. évi július hó 31-én tartott üléséből. Márkus 
Ferenc s. k., isksz. jegyzőh. Dr. Brenner Antal s. k., 
isk. h. elnök. (383) 

NAGYSZOKOLY református egyháza nyugdíjazás foly-
tán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. 
Értékegység: 55. Javadalom: természetbeni lakás, kész-
pénzben termónybeli járulékok mai értéke 1500 pengő. 
Kötelessége: III—-VI. elemi népiskolai növendékek taní-
tása, belmissziói munkában segédkezés, énekkar-, pres-
biteri jegyzőkönyvvezetés. Kántori oklevéllel felszerelt 
mindennemű okmányok beküldése szükséges; visszakül-
déshez postajegy csatolandó. Pályázati határidő: szeptem-
ber 10. Próbaéneklés, igehirdetés, bemutatkozás saját 
költségen eszközlendő. Jelentkezés esetén ide-vissza kocsi 
áll rendelkezésre. Vasútállomás: Darány—Fürgéd-puszták, 
Majsamiklósvárról autóbusz. Az állás október hó 15-én el-
foglalandó. Iskolaszék. (384) 

BIKAL evangélikus egyházközsége II. sorszámú férfi-
tanítói állására pályázatot hirdet, megjelenéstől 21 napi 
határidővel. Javadalom: kétszobás, kétkonyhás lakás, 470 
négyszögöl kert, a kezdő illetmények 30%-a iskolafenn-
tartótól, többi államsegély. Kötelességek: három alsó 
elemi osztály és énekkar vezetése, kántor esetleges he-
lyettesítése és belmissziói tevékenység. Kántori oklevél 
szükséges. A tanítási nyelv német. Kellően felszerelt, vá-
laszbélyeges folyamodások evangélikus lelkészi hivatal-
hoz küldendők. Egyházaskozár. Baranya megye. (385) 

KUNMADARAS református elemi iskolájánál ürese-
désben levő férfitanítói állásra pályázatot hirdetünk. Fi-
zetés: törvényszerű (egyházi hozzájárulás 40%). Lakás: 
természetben vagy lakbér. Kötelesség: kijelölt osztály 
vagy osztályok vezetése, szükség esetén kántor helyette-
sítése, dalárdavezetés, belmissziói munkában részvétel. 
Szabályszerűen felszerelt kérvények református iskola-
szék, Kunmadaras címre küldendők, az okmányok vissza-
küldéséhez szükséges postabélyeg mellékelésével. Pályá-
zati határidő: megjelenéstől számított három hét. Állás 
választás után azonnal elfoglalandó. Iskolaszék. (403) 
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CSÄNY községi óvónői állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalom törvényszerű, lakás . természetben, kötelesség 
díjlevél szerint. Római katolikus vallású pályázók 1934 
>zeptember 7-ig adják le a 69.870—1933. számú VKM-i 
rendelet szerint felszerelt kérvényeiket az óvodafelügyelő 
bizottság címére: Csány, Heves vármegye. (386) 

DIÓSGYŐR evangélikus egyházközsége megüresedett 
kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom: lakás, 
14 értékegység, 40% készpénz, államsegély. Pályázati 
határidő a megjelenéstől 15 nap. Lelkészi hivatal. (387) 

DOMBRÁD Nétolla-tanyai községi elemi iskolánál be-
töltendő tanítói állásra pályázat hirdettetik. Törvény-
szerinti 90%-os államsegélyes fizetés, természetbeni la-
kás. Pályázatok beadási ideje 8 nap, a választás meg-
ejtése pedig 21 nap a pályázat megjelenésétől. Szabály-
szerűen felszerelt és válaszbélyeggel ellátott kérvények 
községi iskolaszéki elnök, Dombrád, Szabolcs megye kül-
dendők. Iskolaszék. (388) 

TISZALÖK református egyháza pályázatot hirdet a 
nyugdíjazással megüresedett I. osztályú tanítói állásra. 
Pályázhatnak okleveles tanítónők. A fizetése és köteles-
sége a törvényben előírt. Pályázati határidő szeptem-
ber 5. A megválasztott állását köteles azonnal elfog-
lalni. Helyi jelölt van. Kérvények válaszbélyeggel augusz-
tus 21-ig a református lelkészi hivatal címére küldendők. 
Bartha László esperes-lelkész. (389) 

PUSZTASZENTLÁSZLÓ evangélikus egyházközsége 
nyugdíjazás következtében megüresedett kántortanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Fizetés díjlevél szerint. Költség-
megtérítés nincs. Kellően felszerelt és válaszbélyeggel el-
látott kérvények 1934 szeptember 6-ig evangélikus lel-
készi hivatal, Pusztaszentlászló (u. p. Söjtör, Zala m.) 
címére küldendők. (391) 

CEGLÉD megyei város óvodafelügyelő bizottsága pá-
lyázatot hirdet nyugdíjazás folytán megüresedett egyik 
községi kisdedóvodában szervezett óvónői állásra. Az ál-
lás javadalma: a mindenkori állami kisdedóvónői fize-
tés, természetbeni lakás, törvény szerinti családi stb. pót-
lék. Pályázni óhajtók születési anyakönyvi kivonatukkal, 
kisdedóvónői oklevelükkel, esetleges eddigi működési bi-
zonyítványaikkal, magyar állampolgárságot igazoló (köz-
ségi illetőségi) bizonyítványukkal, továbbá a kommuniz-
mus és megszállások alatti magatartásukat is igazoló er-
kölcsi bizonyítványukkal, végül testi alkalmasságukat is 
igazoló hatósági orvosi bizonyítvánnyal felszerelt kérvé-
nyeiket az óvodafelügyelő bizottsághoz nyújtsák be. Kezdő 
óvónő csak segédóvónőnek alkalmazható. A válaszbélyeg-
gel ellátott, sajátkezüleg írt pályázati kérvények beadási 
határideje 1934 szeptember 10. Az állás a választás után 
nyomban, de legkésőbb nyolc napon belül elfoglalandó. 
Cegléd, 1934 augusztus 4. Ővodafelügyelői bizottság. (392) 

NKMESKOCS evangélikus leányegyházának vezetősége 
pályázatot hirdet nyugdíjazás folytán megüresedett kán-
tortanítói állásra. Fizetés az egyháztól 58 értékegység és 
államsegély. Csak férfiak pályázhatnak. Pályázati határ-
idő e hirdetés megjelenésétől számított három hét. Sza-
bályszerűen felszerelt kérvények válaszbélyeggel evangé-
likus lelkészi hivatal, Boba (Vas vármegye) címre kül-
dendők. (382) 

ETYEK elemi népiskolájánál a nyugdíjazás folytán 
megürült VI. sorszámú tanítói állásra pályázatot hirde-
tünk. Csakis férfiak és németül is tudó tanítók pályáz-
hatnak. Kántoriakban segédkezés kötelessége. Lakás ter-
mészetben november 1-től. Fizetés államsegélyes. Válasz-
tás szeptember 2-án. Állás azonnal elfoglalandó. Római 
katolikus iskolaszéki elnök. (396) 

NÁDUDVARI fitanítói állásra múlt számunkban meg-
hirdetett pályázat határideje augusztus 21. (390) 

RÁCKEVE községi óvodájánál nyugdíjazás folytán 
megüresedett óvónői állásra pályázatot hirdetek. Fizetés 
törvényszerű. Okmányok iskolaszéki elnök címére külden-
dők. Helyi jelölt van. Pályázati határidő a lap megjele-
nésétől számított 21 nap. (399) 

PÁPA megyei város római katolikus egyházközsége az 
elhalálozás folytán megüresedett IV. számú férfitanítói 
állásra pályázatot hirdet. A pályázati határidő a hirdetés 
megjelenésétől számított 21 nap. Jövedelme a szolgálati 
időnek megfelelő törvényes fizetés 50% államsegéllyel és 
lakbér. Kötelességei díjlevél szerint, egyebekben a Rend-
szabályok az irányadók. Az állás betöltése csak az egy-
házmegyei főhatóság és a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter úr jóváhagyása után válik jogerőssé. A kellően 
felszerelt kérvények, amelyekhez kántori oklevelet mellé-
kelni ajánlatos, az egyházközség egyházi elnökségére cí-
mezve és válaszbélyeggel ellátva nyújtandók be. (400) 

KÁLÓZ (Fejér m.) római katolikus egyháztanácsa a 
lemondás folytán megüresedett IV. tanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Fizetése az egyházközség iskolai pénztárá-
ból harminc, államsegélyből hetven százalék és bútoro-
zott szoba fűtéssel. Kötelességek díjlevélben. Pályázhat-
nak kántorságban teljesen jártas, nőtlen, okleveles férfi-
tanítók. Katonaviseltség, kántori oklevél előnyt jelent. 
A választás, melyen a saját költségen való megjelenés 
kötelező, szeptember 5-én, délelőtt 10 órakor lesz, orgo-
nálás-éneklés próba után. Korteskedés kizáró ok. Kezdő 
csak segédtanító lehet. Állás azonnal elfoglalandó. Kér-
vények szeptember l-ig egyháztanács elnökségéhez inté-
zendők. Vasútállomás Abasárkeresztúr. (412) 

MONOK római katolikus egyházközsége nyugdíjazás 
folytán megüresedett tanítónői állásra pályázatot hirdet-
Fizetés, lakás törvényszerű. Pályázati határidő augusz-
tus 30. Választás szeptember 5 én. Kezdők csakis segéd 
tanítónőkül alkalmazhatók. (402) 

TISZAKÓRÓD református egyháza pályázatot hirdet 
tanítónői állásra szeptember (j-i lejárattal. Kötelesség: 
osztályok vezetése, belmissziós munka. Fizetés: 20%, 
államsegély, lakás. Pályázat válaszbélyeggel lelkészi hiva-
talhoz küldendő. (404) 

TÁPIÓSÁP római katolikus egyháztanácsa férfitanítói 
állásra pályázatot hirdet. Helyi javadalma: két szoba, 
konyha, kamra, fáskamra, ól, 48 öl konyhakert, a kezdő 
fizetés 50%-a, a többi államsegély. Kántori oklevél, ka-
tonai szolgálat, népművelési tanfolyam megkívántatik. 
A kántort helyettesíteni köteles. Határidő szeptember 5. 
Helyi jelölt van. Plébánia hivatal. (405) 

PÁPA római katolikus egyházközsége a polgári fiú-
iskolájánál megüresedés folytán óradíjas helyettes tanári 
állásra pályázatot hirdet. Pályázhatnak olyan római kato-
likus polgári iskolai férfitanárok, akik mennyiségtani, 
fizikai és vegytani szakcsoport tárgyainak a tanítására 
képesíttettek. A római katolikus egyházközség képviselő-
testületéhez intézett folyamodványokat, melyben a pá-
lyázó életkora, családi állapota, állampolgársága, haza-
fias megbízhatósága, esetleg eddigi szolgálata és esetleg 
mellékszakja igazolandó, e pályázat megjelenésétől szá-
mított 15 napon belül kell beadni a polgári iskola igaz-
gatóságához. A kérvényben a nőmet nyelv esetleges tu-
dása is megemlítendő. Az állás állami fizetéskiegészíté-
ses, javadalma törvényszerinti. A választás egyházható-
sági és állami jóváhagyás után lesz joghatályos. Az állás 
szeptember 1-én elfoglalandó. Személyes bemutatkozás kí-
vánatos, de útiköltség nem igényelhető. Németh József 
apátplébános, az egyházközség egyházi elnöke. (406) 
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SÁRVÁR (Vas megye) ágostai hitvallású evangélikus 
egyházközsége nyugdíjazás folytán megüresedett egytan-
erős kántortanítói állására pályázatot hirdet. Egy érték-
egységből és 30%-ból álló helyi javadalom és fizetés-
kiegészítő államsegély. A tanítási nyelv magyar. Köte-
lességek díjlevél szerint. Evangélikus kántorképesítő bi-
zottság előtt szerzett kántori képesítés szükséges. Kezdő 
tanító egyelőre csak segédtanítói minőségben alkalmazta-
tik. A pályázatok a VKM 69.870—1933. VI. számú ren-
deletének megfelelően szerelendők fel. B-listás, illetőleg 
nyugdíjas tanerők előnyben részesülnek. Pályázati határ-
idő a hirdetés megjelenésétől számított három hét. Pályá-
zatok válaszbélyeggel ellátva a sárvári evangélikus lel-
készi hivatalhoz küldendők. (407) 

JASZJAKÓHALMA római katolikus iskolaszéke egy 
férfitanító állásra szeptember 1-i haláridővel pályázatot 
hirdet. Fizetése államsegélyes. Lakbére mindenkori kezdő 
vagy törvényszerű természetbeni lakás.. Megválasztott kö-
teles iskolaszéki rendelkezésre mindennapos és sorrend-
.szerűen ismétlősöket tanítani, leventéket oktatni, dalár-
dát vezetni, díjajott tanoncórákat adni. Kántort eseten-
ként helyettesíteni. Katonaviselt, orgonálásban, zenében 
jártas előnyben. Kommün alatti magatartás hatóságilag 
igazolandó. Válaizbélveges szabályszerű kérvények iskola-
széknek küldendők. Helyi jelöltek vannak. (408) 

FEKED római katolikus egyházközsége a nyugdíjazás 
folytán megüresedett II. sorszámú elemi iskolai tanító-
női állásra, figyelemmel a 69.030—1934. VI. ügyosztályi 
VKM-i számú rendeletre, pályázatot hirdet. Helyi java-
dalmazása: a kezdő tanítói illetmények 40%, 4 ürm3 ke-
mény hasábtiizifa és egy a legszükségesebb bútorokkal 
bútorozott lakószoba. A többi (60%) államsegély. Köte-
lessége : a Rendszabályok mellett a reábízandó osztályok 
veretése, az összes leánytanulók összevonásával a kézi-
munka intenzív tanítása, jelenleg heti 1 órában, a tovább-
képző oktatásban résztvenni, a továbbképzős leánytanuló-
kat is oktatni kézimunkára, vallásos és a leánytanulókat 
nőies irányban nevelve tanítani. A tanulókat az istentisz-
teletre — délelőtt és délután —, a körmenetekre, gyónás-
áldozásra elkísérni; a templomban és körmeneteknél az 
összes tanulókra felügyeletet gyakorolni; aktív részt venni 
az actio catholicában; rendes tagul belépni a Pécs-egy-
házmegyei tanítóegyletbe; német nyelv tudása feltétlenül 
szükséges. Kommün alatti magatartás igazolandó. Kezdő 
segédtanítónőként alkalmaztatik. Személyes bemutatkozás 
megkívántatik. Útiköltség meg nem téríttetik. Pályázati 
határidő: e hirdetmény megjelenésétől számított 15 na-
pon belül. Az állás elfoglalásának időpontja közöltetni 
fog a megválasztottal. Kérvények felszerelve a 69.870— 
1933. VI. főoszt. VKM-i rendelet szerint és megcímzett 
válaszbélyeges borítékkal ellátva a római katolikus plébá-
nia hivatalhoz, Feked (Baranya m.) küldendők. (397) 

BOLDOGKÖŰJFALU római katolikus iskolája máso-
dik tanítónői állására pályázatot hirdetünk. Javadalma: 
két szoba, konyha, mellékhelyiségekkel, kerttel, egyház-
községtől kezdő fizetés 10%-a, többi államsegély. Köte-
lességei díjlevél szerint. Kezdők segédtanítói minőségben 
alkalmaztatnak. VKM-i 69.030—1934. VI. ügyosztályi ren-
delet szigorúan betartva. Választás szeptember 4-én, ami-
kor önköltséges megjelenés ajánlatos. Állás azonnal el-
foglalandó. Címzett, bélyeges borítékos kérvények felsze-
relve augusztus 29-ig plébánia, Boldogkőváralja, Abauj, 
küldendők. (410) 

IZABELLAFÖLD főhercegi római katolikus elemi is-
kolájánál áthelyezés folytán megüresedett 1. sorszámú 
tanítói állásra pályázatot hirdetünk. Az állásra tanítónők 
is pályázhatnak. Fizetése állami tanítókéval egyenlő. 
Kezdő tanítók segédtanítói minőségben alkalmaztatnak. 
Határidő a lap megjelenésétől számított három hét. Helyi 
jelölt van. Főhercegi jószágigazgatóság, Sátorhely, u. p; 
Mohács. (411) 

Harmóniumot , zongorát , hangszer t 
ne vásároljon, amíg nem látta ár jegyzékemet . 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 
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CSENGŐD-TABDI külterületi római katolikus iskolá-
nál két tanítói állásra pályázatot hirdet az egyházköz-
ségi képviselőtestület. Az I. tanítói állás lemondás 
folytán augusztus 31-én üresedik meg. Fizetés 13% helyi, 
6 értékegység, természetbeni lakás, a többi államsegély. 
A II. tanítói állás új. Fizetés 10% helyi és államsegély. 
Helyi jelöltek már három éve, mint helyettes és kisegítő 
működtek és így előnyben részesülnek. Határidő augusz-
tus 26. Mind a két állás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Iskolaszéki elnök, Csengőd. (427) 

GÖRÖMBÖLY görög katolikus hitközsége nyugdíjazás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hir-
det. Javadalmazás: természetbeni lakáson kívül 31 érték-
egység és államsegély. Választás augusztus 26-án. Csak 
olyanok pályázhatnak, kiknek kántori oklevelük is meg-
van. í- zabályszerűen felszerelt kérvények görög katolikus 
lelkészi hivatal, Görömböly, u. p. Hejőcsaba, Borsod in. 
küldendők. (421) 

KABA református iskolájában megüresedett IV. számú, 
60 értékegységes tanítónői állásra pályázat hirdettetik. 
Kérések a vallás- és közoktatásügyi miniszteri 69.870— 
1933. VI. főosztály szám alatt elrendelt okmányokkal sze-
relendők fel. Hiányosan felszerelt, avagy későn érkező 
kérések nem vétetnek figyelembe. Pályázati határidő: a 
hirdetmény megjelenésétől 21 nap. A tanítónő kötelessége 
a tanításon kívül az összes egyháztársadalmi és missziói 
munkában való részvétel. Kérések Barabás Samu iskola-
széki elnökhöz küldendők. (422) 

SZILVÁSVÁRAD református presbitériuma pályázatot 
hirdet 63 értékegységes (rendezés alatt) I I I—VI. osz-
tályú orgonista-kántortanítói állására, egyéb kötelessé-
geit presbitériumi határozat szabályozza. Határidő: lap 
megjelenésétől egy hét. Válaszbélyeggel. Kántorpróba ön-
költségen augusztus 26-án, utána választás. Korteskedé.s 
pályázatból kizáró ok. Állás elfoglalandó szeptember 1-én. 
Lelkész. (423) 

HAJDUHADHÁZ református egyháza a Néptanítók 
Lapjában augusztus 1-én augusztus 18-i pályázati határ-
idővel közzétett tanítónői állás pályázatának határidejét 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 69.870—1933. 
VI. számú rendelete alapján helyesbíti és a pályázati 
hirdetmény joghatályát augusztus 1-től számított három 
hét letelte után, augusztus 22, déli 12 órájában állapítja 
meg. (419) 

EGER római katolikus egyházközségi tanácsa, mint 
iskolaszék, pályázatot hirdet nyugdíjazás folytán meg-
üresedett két férfitanítói állásra. Javadalma működési 
évei után esedékes fizetés, melyből 15 értékegység és 
20% helyi javadalom, a többi államsegély és lakáspénz, 
illetve természetbeni lakás. Kötelessége: díjlevél szerint. 
Pályázati határidő a hirdetmény megjelenésétől számí-
tott 21 nap. Csak oly kiváló minősítésű okleveles férfi-
tanítók pályázhatnak, akik legalább 10, de legföljebb 
30 éves működési időt, szívgárda, leventeoktatói, ifjúsági 
egyesületi, olvasóköri és énekkarvezetési képességet és 
működést, általában eredményes iskolánkívüli munkássá-
got is igazolnak. A megválasztottak állásukat az egyház-
főhatóság jóváhagyása után tartoznak elfoglalni. A sza-
bályszerűen felszerelt kérvények válaszbélyeges boríték-
kal Nóvák Sándor apát, kanonok, plébános, az egyház-
tanács elnöke címére küldendők. (426) 
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PANYOLA református egyháza pályázatot hirdet a 
nyugdíjazás folytán megüresedett II . fitanítói állásra. Ja-
vadalma : természetben kétszobás lakás, melléképületek, 
kert; 1470 öl szántóföld; 48 aranykorona készpénz, 
27'40 aranykorona párbérváltságpénz, melynek értékszá-
mításánál a kitüntetett aranykorona helyett, a két pénz-
tétel összegeként 75 pengő 40 fillér j á r ; 17'53 q tiszta, 
rostált búza; tandíjváltság államtól kiutalt összegben; 
tűzifa ára 80 pengő értékben: összesen 27 egység és tör-
vényes államsegély. Kötelessége: a presbitérium által ki-
jelölt osztályok, jelenleg III—IV. vogyes osztály veze-
tése ; lelkész és kántortanító díjtalan helyettesítése; rész-
vétel irodai, belmissziói és kulturális munkában. Meg-
választott elődjének gyümölcsfaberuházását 180 pengőben 
megtéríteni tartozik. Kellően felszerelt, válaszbélyeges 
borítékkal ellátott pályázatok a Néptanítók Lapjában a 
megjelenéstől számított 21 nap alatt református lelkészi 
hivatal, Panyola, Szatmár megye küldendők. Költözkö-
dési és egyéb költségek meg nem téríttetnek. Személyes 
megjelenés nem kívánatos. Tanítói nyugdíjintézeti járulé-
kot iskolaszék egyház részéről nem vállalja. Református 
presbitérium. (435) 

KUNHEGYES református egyházának presbitériuma 
pályázatot hirdet a nyugdíjazás folytán folyó évi október 
hó 1-én megüresedő VI. számú férfitanítói állására. Helyi 
javadalom 30% és 3 értékegység, a többi államsegély. 
Lakbér törvény szerint. Kötelességek: kántor helyettesí-
tése, missziói munkában segédkezés, a presbitérium által 
reábízott osztály vagy osztályok vezetése. Állás október 
1-én foglalandó el. Pályázati határidő a hirdetés megjele-
nésétől számított 21 nap. Presbitérium fenntartja magának 
azt a jogot, hogy amennyiben az államsegély folytatóla-
gos elnyerése elé akadály gördülne, az állás betöltésétől 
eltekint. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 69.870— 
1933. VI. számú rendelete szerint felszerelt okmányok, a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter 69.030—-1934. számú 
rendeletének megfelelő katonai kiképeztetés igazolásával 
Farkas László református lelkipásztor, iskolaszéki elnök, 
Kunhegyes, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye címre kül-
dendők. (424) 

MÓRÁGY református B-típusú II . sorsz. tanítói, he-
lyettes kántori állására németül tudóknak pályázatot hir-
detünk. Törvényes fizetés és lakás. Egy éve kisegítő 
helyi jelölt. Határidő három hét. Okmányolás VKM-i 
69.870—1933. VI. szerint. Megjelenés önköltségen. Lel-
készi hivatal. (431) 

KENDERES római katolikus egyházközségi képviselő-
testülete a nyugdíjazás folytán megüresedett I. sorszámú 
kántortanítói állásra pályázatot hirdet. A helyi javadalom 
áll: 10 kat. hold és 1586 D-öl szántóból, természetbeni 
lakásból, 578 D-öl kerttel; 408 véka búza párbér, mely 
miniszteri rendelettel 98 q búzában állapíttatott meg; 
stóla- és misejövedelem; apróbb készpénzjárandóságok 
körülbelül 400 pengő értékben, összesen 105, azaz egy-
százöt értékegységben, a többi államsegély. Kötelességei 
díjlevél szerint. Korteskedés pályázatból kizáró qk. Határ-
idő a lap megjelenésétől három hét. Énekpróba szeptem-
ber 8-án délután litánia után. Űtiköltségmegtérítés nincs. 
Állás azonnal elfoglalandó. Kellően felszerelt kérvények 
bélyeges válaszborítékkal ellátva plébánia hivatal, Ken-
deres (Szolnok m.) küldendők. (432) 

SZATMÁKCSEKE református egyháza pályázatot hir-
det második tanítói vagy segédtanítói állására. Fizetés 
egyháztól 40%, a többi az államtól. Lakás természet-
ben. Kötelesség: a kijelölt osztályok tanítása, orgonista-
kántor helyettesítése, belmissziói munkákban való segéd-
kezés. Pályázati határidő e hirdetés megjelenésétől szá-
mított 15 nap; 18-ik napou lesz a választás, melyre je-
löltek saját költségükön megjelenhetnek. Válaszbélyeg-
gel ellátott, miniszteri rendelet szerint felszerelt kérvé-
nyek református lelkészi hivatal, Szatmárcseke külden-
dők. (428) 

NY1RMÄR TONFALVA görögkatolikus iskolaszéke a 
II. tanítói állásra pályázatot hirdet. Választás szeptember 
2-án. Pályázat feltételei a nyfracsádi görögkatolikus lel-
készi hivatalnál. Iskolaszék. (436) 

ROZSÁLY görög katolikus kántortanítói állására pá-
lyázat hirdettetik. Javadalom 10% a hitközségtől és 4 hl 
búza, 4 hl tengeri. Többi államsegély. Választás szeptem-
ber 11-én énekpróbával. Pályázatok lelkészi hivatal, Cse-
göld címre küldendők. Helyi jelölt van. (414) 

VÁC ortodox izraelita hitközség iskolaszéke nyugdíja-
zás folytán megüresedett államsegélyes segédtanítói és 
egy helyettes tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadal-
mazás segédtanítónál: törvényes fizetés, természetbeni 
lakással. Helyettes tanítónál: megállapodás szerint. Kel-
lően felszerelt kérvények, szigorúan ortodox életmód hite-
les bizonyításával ellátva, iskolaszéki elnökséghez kül-
dendők Pályázati határidő szeptember 1. Útiköltséget 
nem térítünk meg. (401) 

TETÉTLEN református egyháza által a lap augusztus 
1-i 15. számában kántortanítói állásra hirdetett pályázat 
határidejét augusztus 21-re helyesbítjük. .(420) 

SOMOGYSZIL evangélikus leányegyházközsége az el-
halálozás folytán megüresedett levita-kántortanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Helyi javadalom: 1. lakás termé-
szetben; 2. készpénzfizetés 160 pengő 56 fillér; 3. búza: 
11 q 13 kg; 4. rozs: 15 q 95 kg; 5. bor: 730 1 65 del; 
6. tűzifa: 24 m3; 7. szántóföld: 15 kat. hold 1570 • - ö l ; 
8. munkaváltság: 217 pengő 60 fillér; 9. szükséges malom-
fuvarok; 10. az eladott földrészek tőkekamata: 44 pengő 
12 fillér; 11. stóladíjak: körülbelül 12 pengő. Kötelessége: 
a kijelölt osztályok vezetése; az istentiszteletnek egyházi 
beszéd felolvasásával való megtartása; a halottak el-
temetése, amikor a lelkész nem jelenhetik meg; a belmisz-
sziói munka hű és pontos végzése; a dalárda vezetése; 
ismétlő iskolások tanítása. Pályázati határidő megjele-
néstől számított 21 nap. B-listás és nyugdíjas tanerők 
előnyben. Válaszbélyeggcl és a törvényben előírt okmá-
nyokkal felszerelt kérvényeiket a pályázók evangélikus 
lelkészi hivatal, Somogydöröcske, u. p. Törökkoppány 
küldjék be. Csak németül tudók pálvázzanak. Értékegy-
ség: 65. (437) 

Szellemileg íogyatékos gyermekek felvételére pályázat. 
Visszamaradt, fejletlen vagy gyenge 7—10 éves korú gyer-
mekek szeptember hó folyamán felvételt nyerhetnek a 
megüresedő helyekre az országos Állami Gyógypedagó-
giai Nevelőintézetben (Budapest I, Alkotás-utca 53. szám. 
Telefon: 53—4—91.). Bővebb felvilágosítást nyújt az in-
tézet igazgatósága. (434) 

H 1 1 R D E T É S E 1 
H i r d e t é s e k é r t a s zerkesz tőség n e m vál lal f e l e l ő s s é g e t . 

CSERÉLNE állami tanító városból Pest környékére. 
Anyagi áldozatot hozok. Átköltözést megtérítem. Cím a 
kiadóban. Jelige: „Szeptember". (377) 

TANÍTÓNŐ vagy tanárnő, református, németül beszélő, 
két elsőgimnazista tanításáért szeptembertől teljes el-
látást s szerény fizetést kap. Ajánlatok igény megjelölé-
sével Kürthy Gusztávhoz, Nezsenyi-szőlők. (394) 

OKLEVELES tanítónő állást keres. Nagy Aranka, 
Budapest X, Harmat-u. 1—3. (398) 

^m Olvasóink fievelmébefcajánljuk az 

O P E R A Z O N G O R A T E R M E T , 
J M hol tanítók ELŐLEG N É L K Ü L a legcsekélyebb részletre is 
T uflW vásárolhatnak elsőrendű ZONGORÁKAT, P I A N I N Ó K A T . 

' 2 1 ! B u d a p e s t V I I , K l a u z á l . u t c a 3 5 . s z . 
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FERENCZY JÓZSEF művészi képszalónja Budapest, 
József-kőrút 13 (Rákóczi-útnál). Híres magyar festő-
művészek eredeti alkotásai kedvező részletre megvásárol-
hatók. (347) 

Magyarország legolcsóbb internátusa a csongrádi ál-
lami Szent Imre-reálgimnázium fiúinternátusa. Két hol-
das park közepén fekszik. Kitűnő házikoszt. Állandó or-
vosi felügyelet. A tanulók intézeti tanárok felügyelete 
segítsége mellett készülnek másnapi leckéikre. Szabad idő-
ben sportolás. — A tartásdíj havi 50.— P, amelyből a 
a tanítók gyermekei 10%-os kedvezményt kapnak. A több 
gyermeket iskoláztató tanító szülök magasabb kedvez-
ményben is részesülnek. Ebben az összegben bennfoglal-
tatik a koszt, a lakás, a mosás díja, úgyszintén az or-
vosi díj. Semmiféle különszámla nincs. Részletes tájékoz-
tatót küld az állami reálgimnázium igazgatósága, Csong-
rád. (248) 

BETÜSZÁRMAZTATÁS. Pengő. Tóth Lajos, Budafok, 
Gellért-utca 2. (345) 

ELADÓ egy keveset használt, négyoktávos, három-
regiszteres harmónium. Kocsis János, Nagypáli, posta 
Egervár. (410) 

REFORMÁTUS tanítónő, pár évi gyakorlattal, helyet-
tesítést vagy házitanítónői állást vállal. Cím: Unghváry 
Vilma, Nagykőrös. (417) 

RÓMÁI KATOLIKUS tanítónő, pár évi gyakorlat-
tal, helyettesítést vállal. Cím: Unghváry Emma, Nagy-
kőrös. (418) 

SZERÉNY, házias, református vallású tanítónőt kere-
sek, aki I. polgárira és zongorára kisleányomat magán-
úton tanítaná s IV. elemista leányomat ellenőrizve segí-
tené. Fizetés és igény megjelölésével választ kér augusz-
tus 26-ig. Református lelkész, Nemesvámos. (413) 

HELYETTESÍTÉST, magántanítást vagy korrepetálást 
vállal fiatal, református, érettségizett, okleveles tanítónő. 
Címe: Messina Irén, Miskolc, Zsolcai-kapu 13. (415) 

CSERÉLNE Miskolc közeléből ref. tanító. Államsegély 
90%. Kántorral nem. Jelige: „Tanyára is". (395) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANINŐT, HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII , Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak, Mendölnél. 

DUNAPARTI községből, közel Budapesthez, római ka-
tolikus kántortanító cserél állami tanítóval. Cím a szer-
kesztőségben. 

ORGONAHARMÓNIUMOMAT költözködés miatt jutá-
nyosán eladom. Bálint Géza tanító, Páprád, Baranya vár-
megye. (433) 

ÉLÉNKFORGALMŰ nagyközségből (járási székhely) 
cserélne állami tanítónő. Vasút, autóbuszjárat, villany. 
Jelige: „Szép vidék". (429) 

GYAKORLOTT református kántortanító teljes ellátá-
sért helyettesítést vállal. Kitűnő szolgálati bizonyítvá-
nyok, ajánlólevelek. Mészáros Lajos, Miskolc, Szepessy-
utca 5. sz. (425) , 

B A R A K O V I T S JÁNOS 
m ü o r g o n a ö p l t ö 
Rákospalota, Pázmány.Ct 72. 

Ú J O R G O N Á T 
á t é p í t é s t , h o m l o k z a t i s í p o k a t , 
m i n d e n n e m ű jav í tás t a l eg -
m é r s é k e l t e b b á ron vál lal . 

GAZDASÁGI szaktanítónő cserélne állami eleminéi 
működő okleveles gazdasági szaktanítóval vagy -nővel. 
Szíjj Jánosné, Debrecen, Szoboszlói-út 2. (409) 

AZ ÉNEKTANÍTÁSNÁL hasznos segédeszköznek bi-
zonyult Kovács Dezső Népiskolai Dalgyűjteménye. Tar-
talma 86 maradandó becsű népdal harmóniumkísérettel. 
Leszállított áron, 3 pengő 50 fillérért kapható — a pénz 
előzetes beküldése esetén — Fischer Lajos könyvkeres-
kedőnél, Sárospatakon. (52) 

EGYETEMISTA vagy középiskolai tanulók teljes el-
látást kaphatnak havi 50 pengőért. Esetleg csak lakást 
is. M. Vilmosné, Budapest, Kálvária-tér 18, II/3. (244) 

KÖZÉPISKOLÁS helyről cserélek katolikus állami 
tanerővel. Címem a kiadóban. (430) 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest II , Török-utca 8. (A budai Margit-híd-
főtől a második utca jobbra.) 

F r ^ n r n szállít ja a miniszt. a jánlot t és többszörösen ki tüntetet t , 
1 mély fekete, tartós, használatkész és szabadalmazott 

I S K O L A T Á B L A M Á Z A T . 
Egy »/i b á d o g 6/4 kg 4 - 6 isk. táblának P 8 8 0 

» '/2 » /4 » 2—3 » » » 4 ' 6 0 
» d rb iskolatáblamáz*ecset, lapos 4"»os » 2 * 5 0 
» palack lf. híg. piros vonalozófesték ecsettel . . » 1 ' — 

Láda szállítólevél » — ' 4 0 

Ú j mázolási és vonalzási utasítással. 

GRESCHIK GYULA, Budapest II, Iskolám. 35 

A VALLÁS. ÉS K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I 
MINISZTÉRIUM ÁLTAL ELRENDELT 

TORZSKÖNYVI=, OKTATÁSI*, 
KEZELÉSI., SZÁMVITELI« 
ÉS MINDEN EGYÉB 

ISKOLAI* 
NYOMTATVÁNYT 

A LEGCÉLSZERŰBB MOST 
MEGRENDELNI, MERT 
A TANÉVELEJÉN NAGY 
A TORLÓDÁS! 

NYOMTATVÁNYsÁRJEGYZÉKET 
ÉS RENDELŐ LEVELEZŐLAPOKAT 
KÍVÁNATRA A Z O N N A L KÜLD 
I N G Y E N ÉS BÉRMENTVE A 

K. M. E G Y E T E M I N Y O M D A 
BUDAPEST VIII, MÚZEUMsKÖRÚT 6 
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SZLEZAK LÁSZLÓ HARANG, ES  
ERCÖNTODE 

FIGYELEM! FONTOS! 
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium rendelke-
zésének megfelelően 

ÜJ M I N T Á K 
készültek az alábbi nyomtatványokból: 

*644. rakt. sz. összesített részletes helyi 
tanmenet az osztatlan vagy osztott és 
részDen osztott elemi népiskolák I—IV. 
osztálya számára. (Külív 4, belív 8 heti 
beosztással.) Ivenkint 12 fill. 

Ugyanaz. Egybefüzve osztályonkint, egy 
tanévre (1 kül-, 5 belív) 90 fill. 

645. rakt. sz. Órarend a részben osztott 
népiskolák részére 4 fill. 

646. rakt. sz. Órarend az osztatlan népisko-
lák részére 4 fill. 

Részletes nyomtatvány-árjegyzéket készséggel küld a 

K. M. Egyetemi Nyomda 
Budapest VIII, Múzeum=körút 6. szám. 

Magyarország 
aranykoszorús 
Mestere 

Harangláb--gyár 
Harang» 

(elszerelés 

(Budapest'belvárosi főplébánia°tempíom részére készített 2400 kg*os 
„Potgármesteriharang", melyet 1928 november 25.én szentelt fel 

dr. Serédi Jusztinián bibornok hercegprímás úr.) 

A budapesti Bazilika 7945 kg-os új harangja gyáramban készült. 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, az 1921. és 1923 
évi vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézmű. 
ipari tárlaton kormánydíszoklevéllel, az 1927. és 1928. évi budapesti, 
székesfehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon nigv arany• 
éremmel, az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — 

Számos egyházi elismerölevél I 
Költségvetéssel díjmentesen szolgál 1 Előnyös fizetési feltételek 

Rieger Ottó orgonagyár 
Budapest X, Szigligeti=uíca 29. 
(Rákosfalva.) Telefonszám: 96—3—45. A / 

Rieger Ottó orgonagyár 
Budapest X, Szigligeti=uíca 29. 
(Rákosfalva.) Telefonszám: 96—3—45. A / 

Új orgonákat, I 
homlokzats ípok készítését, min« I 
dennemú orgonajavításokat mér- s 
sékelt á ron , szakszerűen elvállal, ß 

II 

1 

Az ág. ev. kisebbségi elemi nép= 
iskolák m. t. Igazgatóságainak 
ismételten szíves figyelmébe 
ajánljuk, 

hogy a kisebbségi elemi népiskolai német nyelvű 
tankönyvek 

E V A N G E L I K U S 
VÁLTOZATAIT IS 

amíg a készlet tart, a 

Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 
kiadóhivatala szolgáltatja ki. 

K É R J Ü K 
mindazon evangélikus iskolák Igazgatóságait, 
amelyek közvetlen rendelésre jogosultak, hogy 
nb. megrendeléseiket a kisebbségi elemi nép-
iskolai tankönyvek evangélikus változatú ki-
adásaira is közvetlenül kiadóhivatalunkhoz szí-
veskedjenek beküldeni. 
A tankönyveket a kultuszminisztérium által 
megállapított árkedvezménnyel szállítjuk. 

K. M. E G Y E T E M I N Y O M D A 
BUDAPEST VIII, MÚZEUM»KÖRÚT 6. SZÁM 

Legolcsóbb bevásárlási forrás. 
Fizetési kedvezmény 

E H A L L , 
A N D R Á S S Y Í Ú T 15. S Z Á M 
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Az 1934—35. t a n é v r e k i a d o t t 
és a vallás* és közoktatásügyi minisztérium által engedélyezett 

elemi iskolai tankönyvek jegyzéke 
és 

legújabban leszállított árai: 
Fűzve 

Asztalos Gy.: Földrajz, osztott IV. 
oszt 1-40 

— Ugyanaz, osztott V—VI. oszt 1-9« 
Asztalos—Mihalik: Földrajz, székes-

fővárosi IV. oszt 1-80 
— Ugyanaz, székesfővárosi V. oszt. 2-— 
— Ugyanaz, székesfővárosi VI. oszt. 2—• 
Bartalus—Pataki: Énekiskola, II. r., 

V—VI. oszt —70 
Bexheft A.: Egészségtan, V—VI. o. 1-30 
Éber R.: Természettan és vegytan, 

V—VI. oszt 1 — 
Ferenczi J.: Földrajz, osztatlan IV. 

oszt 1-30 
— Ugyanaz, osztatlan V—VI. oszt... 1-90 
Novy F.: A magyar nemzet törté-

nete. Állampolgári ismeretek, osz-
tott V—VI. oszt 1-6« 

— Ugyanaz, osztatlan V—VI. oszt. 1-40 
— Állampolgári ismeretek, székesfő-

városi és osztott V. oszt 1-20 
Stelly G.: Természetrajzi, gazdasági 

és háztartási ismeretek, V—VI. 
oszt 1-50 

Stelly—Tanfi: Számország, III. oszt. 
kötve 1 ——7« 

— Ugyanaz, IV. oszt —70 
— Ugyanaz, V—VI. oszt 1-30 
— Ugyanaz, székesfővárosi III. oszt.—96 
— Ugyanaz, székesfővárosi IV. oszt. —96 
— Ugyanaz, székesfőv. V—VI. oszt. 1-30 

Fűzve 
Szabados: Nótaország, III—IV. oszt. 

kötve 2-50 —•— 
Urhegyi A.: A magyar nyelv köny-

ve, osztott III. oszt —-60 
— Ugyanaz, osztott IV. oszt —-70 
— Ugyanaz, osztott V—VI. oszt .. 1-— 
— Ugyanaz, osztatlan III—IV. oszt.—70 
— Ugyanaz, osztatlan V—VI. oszt.—90 

Urhegyi—Móra—Voinovich—Szent-
iványi: A Betűország Virágos-
kertjei, I. ABC az I. osztály szá-
mára, színes képekkel 1-30 

— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
zatián tartalommal —-76 

— Ugyanaz, II. Olvasókönyv, a II. 
oszt. sz., színes képekkel 1-60 

— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
zatlan tartalommal 1-— 

— Ugyanaz, III. Olvasókönyv, a III. 
oszt., kötve 2-20 2— 

— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
zatlan tartalommal 1-30 

— Ugyanaz, IV. Olvasókönyv, IV. 
oszt 3'— 

— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
zatlan tartalommal 1-80 

— Ugyanaz, V. Olvasókönyv, V— 
VI. oszt 3-60 

— Ugyanaz., székesfővárosi II. o... 2'— 
— Ugyanaz, székesfőv. III. oszt. . . 2-40 
— Ugyanaz, székesfőv. IV. oszt. . . 3-60 
— Ugyanaz, V., székesfővárosi V— 

VI. oszt., kötve 4-80 

Minden tankönyvhöz óráróUórára kidolgozott 
részletes tanmenet készült, amit teljesen dijmen= 
tesen bocsátunk a Tanító urak rendelkezésére. 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest 
V I I I , Múzeumíkörú t 6. (Gólyavár . ) 
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közismert legjobb ORGONA-HARMÓNIUMOK 
ház-, dalárdák. , iskolák- és klilönösen templomoknak. 

Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmóniumsraktár 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margitshídfőtől a második utca jobbra. 

Fizetéskedvezmény. Sürgönyeim : „Harmonhörl". Telefonszám: 51-6-52 

Az új tanévre szükséges m i n d e n n e m ű 
író* és irodaszert, fizikai, kémiai, 
térképei, állat- és növénytani 
földgömböt, felszerelést és 
szemléltetóképet, bármely taneszközt 

könnyített fizetési feltételek mellett szállít és kívánatra készséggel ad részletes árajánlatot: 

K. M. Egyetemi N y o m d a Tanszerosztálya, Budapest V I I I , Múzeumíkörú t 6 

D Ö R E N H E N R I K ÉS T Á R S A 
skolabútor-gyára. BpestVI, Dévényi-út 20 .22 

# Iskolapadok, iskolabúto-
* rok, óvodaberendezések 

gyártása. Vasállványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Te le fon : 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve. 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
L U K A C S BÚTOR Á R U H Á Z 

Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek. 
Budapest VII, Dohány otca 30. Telefon : 4 1 - 9 - 0 4 . 

R Ö V I D E S E N M E G J E L E N I K 

A MAGYARSÁG NÉPRAJZA II. k«*,. 
Minden tekintetben méltó folytatása a nagy érdeklődést keltett I. kötetnek. 

• A Z ELSŐ K Ö T E T ® a táplálkozás, a település és a vele kapcsolatos építkezés, a bútorzat, a házi 
mesterkedések (házimunka, háziipar, kézművesség) és a ruházkodás (magyar népviseletek is) ősi világát 
tárja elénk a magyarság ősi műveltségének alapos ismertetésével, 
• A MÁSODIK KÖTET • az ősfoglalkozások, a népi díszítőművészet, a nép életének ünnepélyes meg» 
nyilvánulásainál használt és használatos tárgyi kellékeknek, valamint a magyar népzene hangszereinek 
érdekes ismertetését nyújtja. • 

Hisszük, hogy mindazok, akik sokat szenvedett népünk sorsát, múltját és jele-
nét, nemzeti önmegismerésünk nagy és nemzetnevelő fontosságát szívükön 
viselik, éppoly érdeklődéssel várják A MAGYARSÁG NÉPRAJZA második 
kötetét, mint amilyen szeretettel fogadták és forgatják az első kötetet. 

N E M T E L J E S a leggazdagabb könyvtár sem a 
M A G Y A R S Á G N É P R A J Z A N É L K Ü L . 

Különösen fontos ez a könyv a pedagógus= 
nak, mert nem taníthatja, nem nevelheti a 
népet az, aki nem ismeri. 
H I Á N Y O S a legalaposabb műveltség is' a magyarság 
néprajzának 'smerete nélkül 
A 1 kötetes mű ízléses félbőrkötésben kerül forgalomba. 

Á R A 8 0 - - P E N G Ő 
Megrendelhető havi 4'— pengős részletfizetésre is. 

K. M. E G Y E T E M I N Y O M D A 
„PeMs" BUDAPEST VIII, MÚZEUM-KÖRÚT 6 (GÓLYAVÁR) 

21.011. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeumskörút 6. (F.: Czakó Elemér.) 
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Néptanítók Lapja 
NÉP M Ű V E L É S I T Á J É K O Z T A T Ö 

C Z E R K E S Z T Ő S É G : B u d a p e s t , V., Hold-utca i6 . (Magyar 
^ k i r á l y i vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Te lefon: 26-8-18. 

T ^ I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapes t , 
VII I . ker., Múzeum-körú t 6. szám. Gólyavár. Telefon: 46-1-45. 

É Z 1 R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

U L Ő F I Z E T É S egész évre 9*60 P , negyedévre 2-40 P . Egyes szám 
ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

820—4—106/1930. VI I I . d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési díj az 
állami-, községi-, társulati-, magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37,473. számú csekkszámlájára. 

I J I R D E T É S hivatalos pályázat 
10 fill., magánhirdetés 14 fillér 

szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P . x/» oldal 85 P , l/« oldal 50 P, 
V» oldal 30 P. A hirdetési díjak a 
kiadóhivatal címére előre fizetendők. 

A z ősz első hűvös lehelete száll a letarolt ha-
tár felett. A fák levelei irulni, pirulni, sár-
gulni kezdenek. A mező hervadó virágai vesz-
tik illatukat, pompájukat, szórják s a szélre 
bízzák megérett magvaikat. A gólyák már el-
költöztek, a fecskék most készülődnek. Valami 
mulandóságra emlékeztető nyugtalanság van a 
természetben s ugyanakkor munkára, új életre 
készülődés a gyermek, a szülő, a tanító lelkében. 

Ilyenkor falun, városon az érdeklődés köz-
pontjában az iskola, a tanító áll. Sokszor ve-
gyes érzelmekkel telített gondolat, vágy, öröm, 
idegenkedés, félelem, gond száll most az iskola 
üres falai felé. Az pedig tetőtől talpig tata-
rozva, tisztán, üdén várja a lakóit, a mindig 
derült, kacagó, vidám gyermeksereget, a jövő 
társadalmát, a nemzet reményét. 

A tanító is készülődik. A lelke telve van ter-
vekkel, munkára, jó munkára késztető vággyal, 
akarattal. És ezekben az erős akarattal telített 
munkavágyakban és munkatervekben van el-
rejtve sok-sok ember egyéni boldogságának 
alapja s a nemzet jövőjének biztosítása. Az ered-
mény, a siker tisztán attól függ, hogy a tanító 
a következő tíz hónap alatt mennyit tud meg-
valósítani terveiből. Az ő lelki berendezettsé-
gén, hozzáértésén, tudásán, akaratán, munka-
készségén és munkabírásán fordul meg, hogy 
a következő tíz munkahónap alatt mennyire 
halad előre a nemzet jövője szellemi s anyagi 
téren. Éppen azért a súlyos felelősségérzetet 
már most erősítenie kell lelkében azért, hogy 
az a tudat, hogy ő a nemzet jövőjének irányí-
tója, munka közben vezesse, irányítsa, munka-
készségét, munkakedvét fokozza. S ennek a ta-
nítói felelősségérzetnek kell lennie a legfőbb, a 
legszigorúbb s egyben legjobb „felettes ható-
ságinak. A tanítói lelkiismeretnek kell lennie 
annak, ami számonkór minden kis mulasztást 
s ami a jól végzett munka gyönyörét nyújtja 
óráról-órára s napról-napra. S ez a gyönyör 
az a legtökéletesebb hajtóerő, ami a munka köz-
ben fellépő akadályok leküzdésére lelkét erő-
síti s a cél felé való előhaladását elősegíti. 

A tanítónak minden tanév elején újra és újra 
ki kell alakítania lelkében azt a célt, ami felé 
egész évben haladnia kell. Az pedig nem lehet 
más, mint Istenét, hazáját, embertársát szerető, 
a maga s a köz javáért dolgozni tudó és akaró 
ideális embertípus kialakítása. Ennek az ember-
típusnak tiszta s világos képe pedig csak úgy 
alakulhat ki a tanító lelkében, ha az ő erkölcsi 
világnézete, világfelfogása azon a magaslaton 
áll, melyhez az eszményi világfelfogást rom-
boló s manapság annyira divatozó és váltakozó 
gondolatoknak még csak árnyéka sem férhet. 
Ha a tanító lelkéhez mégis hozzáférkőzött volna 
valami, ami az ideális embertípus elképzelését 
hátrányosan befolyásolná, ilyenkor, tanév ele-
jén, minden erejéből igyekezzék ettől megszaba-
dulni, mert minden kicsiség, ami az eszményi 
embert torzítja, végtelenül káros hatással lehet 
rá és lesz is nemzetépítő munkájára. 

Kétségtelen, hogy a jó tanítói munkához min-
den szépre, jóra, nemesre hajló erős akaratú, 
nyugodt s derült lélek kell. Tudjuk azonban 
azt is, hogy a mai nehéz világban számtalan 
olyan külső körülmény van, ami ezt a fontos 
feltételt nehezíti. Már most, az iskolai év ele-
jén, erős elhatározással, akarattal és eltökélt 
szándékkal határozzuk el, hogy ezeket a nehéz-
ségeket nevelői, tanítói munkánk végzése köz-
ben félretesszük, az iskola küszöbén kívül hagy-
juk. Miért büntessük a reánk bízott gyermeke-
ket azzal, hogy érezzék a mi gondunkat, bajun-
kat. Az iskola nyomott, borús hangulatot nem 
tűr. A gyermek lelke derűt, vidámságot, moz-
gékonyságot s a komoly munkához szükséges, 
minden hullámzástól ment, nyugodt elmerülést 
kíván. Éppen azért alakítsuk lelkünket ilyen 
munkához, ami munkakedvüket emelni, fokozni 
fogja s a munka gyönyörét nyújtja. Nyugodt 
hangulat, a gyermekek fejlettségi fokához mért 
alkalmazkodás és derűs munkakedv! Erre kell 
hangolnunk és beállítanunk lelkünket így tanév 
küszöbén. 

A jó munka feltétele a kedves, meghitt, csa-
ládias környezet is. Éppen azért iskolánk, ud-

EBTETEII HÖimÍR 
s z e r e p . 

F O L Y Ó I R A T O K 
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varunk, kertünk, tantermünk csínjára is gon-
doljunk. A mindig megkívánt tisztaság és rend 
mellett nézzünk körül s keressük, hová illenék 
egy-egy, a gyermek érdeklődéséhez szabott, kel-
lemes benyomást keltő, hangulatot ébresztő kép, 
virág, bokor, ta és mindaz, ami a kellemes, 
lelket nyugtató és üdítő környezetnek feltétele. 
Keressünk s gyermekeinkkel is állandóan ke-
restessünk valamit, amivel környezetünket kel-
lemessé tehetjük s iskoláinkat igazi meghitt 
otthonná varázsolhatjuk. Gondoljuk át isko-
lánk rendjének minden egyes mozzanatát s a 
gyermekeket már a tanév elejétől kezdve ne-
veljük, szoktassuk arra, hogy azt következete-
sen betartsák, mert ne feledjük, hogy az isko-
lai élet rendjének pontos betartása már maga 
is fél eredmény. 

A jó tanító állandóan f igyel i községének éle-
tét s így ismeri mindazokat a mozzanatokat, 
amelyek a szünidőben ott előfordultak. Tudja, 
hogy a gyermekek hol és hogyan töltötték 
szünidejüket, mivel szórakoztak, mivel foglal-
koztak s mik voltak azok a jó és rossz hatá-
sok, amelyek lelkükre hatottak. Ilyen pedig 
még a tanyán s a legkisebb faluban is bősége-
sen akad. A gyermekeket már ösztönszerűleg 
sok minden érdekli. Környezetének minden 
kicsi mozzanatát megfigyeli s lelkében feldol-
gozza, természetesen már csak úgy a maga 
módján. Lehet, hogy helyesen, az értékek ki-
választásával, de az is lehet, hogy felületesen, 
hibásan s éppen a nem kívánt hatások mélyü-
lésével. A jó tanító mindazokat az eseménye-
ket, szemléleti lehetőségeket és élményeket, 
amelyek községében adódnak, ismeri. Éppen 
ezért ezeket már a tanév megnyitása előtt 
összegyűjti, a tanév elején, közös beszélgetés 
keretében, mint nyári élményeket felszínre 
hozza s adandó alkalommal az egyes tanítási 
egységek keretében értékesíti, mégpedig mind 
a nevelésre, mind pedig az ismeretnyujtásra 
vonatkozókat. Lesznek ezek között olyanok, 
amelyek külön tanítási egységbe kívánkoznak. 
Ezeket tanmenetébe, megfelelő helyre beilleszti 
úgy, hogy az egyes tanítási egységek között a 
kellő kapcsolat meglegyen. 

Az egész évi munka szempontjából igen fon-
tos a szülőkkel való érintkezés, amire különö-
sen így tanév elején nyílik alkalom. A tanító 
a szülőkkel is, éppen úgy, mint a gyermekek-
kel, legyen barátságos, nyájas, megértő. Érez-
tesse meg a szülőkkel, hogy ő is szereti gyer-
mekeiket, azok előhaladását, jövőjét szívén vi-
seli. Ezeket sokszor szóval nem is kell elmon-
dania. Elég, ha gyemekeik otthoni élete, já-
téka, szokása, hajlama, egészsége után érdeklő-
dik s ehhez néhány barátságos, reménytkeltő 
megyjegyzést fűz. A tanító ne szólja le még az 
úgynevezett „rossz" gyermekeket sem a szülő 
előtt, hanem barátságosan beszélje meg vele a 
közös teendőket úgy, hogy az szülői érzelmeit 
ne sértse, hanem inkább emelje. Legyen gondja 
rá, hogy a szülők érdeklődését, már így tanév 
elején, az iskola s annak munkája iránt fel-
keltse s találjon módot rá, hogy ezt állandóan 
ébren is tartsa. Már most határozza el, hogy 
a szülői házzal szemben egész tanéven át meg-

értő lesz s nem zúgolódik, panaszkodik olyan 
esetekért, amelyeknek talán a szülői ház szo-
ciális helyzete az okozói. Igen jóleső érzést 
vált ki, különösen a szegényebb sorsú szülők 
lelkéből, ha — az iskola viszonyaihoz mér-
ten — segítségükre van a könyvek és a tan-
szerek beszerzésében, amiben az ingyenes köl-
csönkönyvtár lehet segítségére. 

Az iskola szertárának, könyvtárának, szek-
rényeinek, gyűjteményeinek is rendben kell 
lennie az iskolanyitás küszöbén. Különösen jó 
szolgálatot tesz iskolájának és önmagának a 
tanító, ha a gyűjtemények felfrissítéséről, pót-
lásáról már a nyári szünidő alatt gondoskodik. 
Kinn a határban, az erdőben, a mocsár- és 
folyóparton s a kertben lépten-nyomon akad 
olyan természeti egyedekre, amelyeknek taní-
tás közben hasznát veheti. Lehetnek ezek érde-
kességek, de lehetnek egyszerű termények, ás-
ványok, lepkék, bogarak s ezek kárát vagy 
hasznát szemléltető tárgyak is. Olyanok, ame-
lyeken a természet a maga hamisítatlan való-
ságában szemléltethető. Mindezeknek nagy 
hasznát veheti különösen a természeti, gazda-
sági és háztartási anyag feldolgozása közben. 
De gyűjthet, gyűjtenie is kell a fogalmazás-
hoz, a számoláshoz, méréshez, az olvasmányok 
és költemények feldolgozásához, a rajzhoz, a 
kézimunkához s a többi tantárgyhoz adatokat 
s tárgyakat, amelyekkel tanítás közben nem-
csak érdeklődést kelthet, nemcsak tiszta, vilá-
gos szemléleteket nyújthat, hanem a környe-
zettel, a való élettel is szoros kapcsolatba hoz-
hatja az anyagot. Az ilyen gyűjtögetésbe bele-
vonhatja a gyermekeket is. Ebben az esetben 
azonban arra vigyázzon, hogy amit a gyerme-
kek gyűjtenek, azt megfelelően értékelje is. Ha 
ugyanis a gyermek azt látja, hogy tanítója 
örül annak, amit ő hozott, ő gyűjtött s amivel 
ő gyarapítja az iskola gyűjteményét, az emelni 
fogja önérzetét s a további gyűjtögetésre kész-
teti. Éppen ezért a tanító még abban az eset-
ben is érdeklődjék aziránt a tárgy iránt, amit 
a gyermek az iskola számára hozott, ha az 
pedagógiai szempontból értéktelen. Nézze azt 
a jó szándékot és törekvést, amivel a gyermek 
azt hozta, mert sokszor nem az jelent értéket, 
ami a tárgyban rejlik, hanem maga a tett, a 
helyes cselekedet, a jótakarás. Ha a tanító az 
ilyen gyűjtögetésbe a gyermekeket már a tan-
év elején belevonja, akkor eléri azt, hogy a 
gyermekek az iskolát a magukénak tekintik, 
amire vigyáznak, amit gondoznak s amit gya-
rapítani akarnak. 

Sok-sok olyan értékes gondolat merülhet 
még fel így tanévnyitás küszöbén, ami nélkül 
nem indulhatunk tíz hónapig tartó kemény 
nemzetépítő munkára. A tanítói lelkiismeret és 
öntudat sok-sok olyan feladat elé állít még, 
amelynek alapjait már most építgetjük. S ha 
ez az alap a mi lelkünkben nem szilárdulna 
meg, ha nem gondolnánk sok-sok mindenre, 
amivel felelősségteljes munkánkat tökéletessé 
tehetjük, az eredmény bizony kétséges ma-
radna. Éppen ezért munkára fel, a jó Isten és 
Haza nevében! 
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A MAG YAR JELLEM9ÍEVELÉII ALAPELVEI. 
írta : VÁRADI JÓZSEF. 

i jondoljunk iskoláink rendszerére! Lássuk ezt 
olyannak, amilyenné az egymás mellett és 
egymás fölött létesített nevelési intézmények-
ből az évszázadok folyamán lassankint kiala-
kult. Erre a vázlatra — amelyen a különböző 
iskolafajokat egy-egy oszlop jelzi — vetítsük 
rá emlékezetünkből a társadalmi osztályok, a 
különféle munkanemek és foglalkozási ágak 
képviselőinek tipikus alakjait. Mindegyiket a 
megfelelő iskolafaj oszlopa fölé. így eredmény-
képen egy olyan csoportképet, helyesebben 
szoborcsoportozatot kapunk, amelyen nemzeti 
eletünk alapzata a magyar iskolafajok és tudo-
mányos intézmények rendszere. 

Ennek elgondolása könnyű. Sőt szükség-
képeni. Annak a napjainkban is mindenfelé 
tapasztalható ténynek igazságából következik, 
hogy egy nép jelen helyzete és jövőre irányuló 
akarata leghatározottabbra köznevelési szerve-
zetében fejeződik ki. 

A logikai kényszer mellett még a vágy is 
segítségünkre van e kép kialakításában. Az a 
hő óhaj, amelyet az egységes és ennélfogva 
egészséges és életképes malgyar munkaszervezet 
minél előbbi kialakulásának kívánása támaszt 
minden jobblelkű ember szívében. A faj élet-
ösztöne sugallja, hogy ez a nemzeti életforma, 
amelyben nem kell félnünk a népek világver-
senyétől, mert a történelem viharait is kiállja 
és így a legalkalmasabb független államisá-
gunk, gazdasági és társadalmi boldogulásunk 
biztosítására. 

Az egységes magyar munkaszervezet csak 
akkor ölthet ebben a nemzeti életformában 
testet, ha az élet alapvető kérdéseiben egyet 
tudunk érteni. Ha — hogy egy kicsiny, de nagy 
belátást kívánó kérdést vessünk fel — a tár-
sadalmi osztályok, munkanemek és foglalko-
zási ágak képviselői a fenti eleven szobor-
csoportozatban elfoglalt helyükről, mint egy 
hatalmas szavaló-kórus tagjai, a meggyőződés 
őszinteségével mondják Szent Ágoston után: 
„Szólaljon meg, Uram, lelkemben a Te igazsá-
god és kiáltsa: Tévedtek, emberek; mindig sok-
kal értékesebb az első oktatás! Mert, íme, köny-
nyebben kieresztem eszemből Aeneas bolyon-
gásának történetét s minden ilyen dolgot, mint 
az írást és az olvasást."1 

S nem is olyan nehéz ezt megtenni, ha szün-
telen szemünk előtt lebeg, hogy „magyarok 
vagyunk". S emellett sohasem feledkezünk meg 
arról sem — a legnagyobb magyar sem fe-
ledte —, hogy „egyszersmind emberek va-
gyunk"? Erre pedig, aminél értékesebbre egy 
iskola sem oktathat, a népiskola tanít bennün-
ket először. 

Milyen nagy szerencse, hogy „nincs olyan 

1 L.: Vallomásai, I. k. 28—29. 1. 
2 V. ö.: Világ, 66. 1. 

okoskodás, olyan önmeggyőzés, olyan erő, mely 
kisdedkorunk első benyomásait kiirthatná'.3 

í g y már az ábécé tanítása előtt is szó lehet az 
erkölcsi jellem fejlesztéséről. Ez a lehetőség 
mutatja leginkább, mennyire fontos az állandó 
környezet-hatás, családi nevelés, kisdedóvás és 
gyermekvédelem s így értjük meg, miért hang-
súlyozza az Utasítás annyira, hogy „a népisko-
lában a nevelésnek az oktatással egybeforrva 
kell haladnia".1 

Hogy minden iskola nevelő és oktató fel-
adata nemcsak kiegészíti, hanem feltételezi 
egymást, azt legjobban bizonyítja az a tény, 
hogy maga a tanulás is az akarat erején múlik. 

A nevelésnek és oktatásnak — az emberi 
természetből folyólag — egymásba fonódva és 
egymást kölcsönösen támogatva kell folynia. 
Mivel azonban már kezdettől fogva az egész 
ember kiművelését kell előkészíteni, fontosabb-
nak tartjuk az erkölcsiség tudatos és tervszerű 
fejlesztését, azaz a jellem kialakítását. Minden 
eljárásnak csak annyiban van értéke, amennyi-
ben ezt elősegíti. Ezért ismertetjük meg a ta-
nulókkal a helyes élet elveit, mégpedig úgy, 
hogy ezeknek megfelelően tudjanak cselekedni 
és élni. 

Az előbbi eljárás nyilvánvalóan progresszív, 
az utóbbi pedig regresszív irányú.5 

Amazzal a tanulók gondolkodását szüntelen 
emelkedésre késztetjük; ezzel viszont azt érjük 
el, hogy az életelvek egyre mélyebben hatják 
át őket. 

Ez a közvetett ós közvetlen jellemfejlesztő el-
járás tehát kölcsönösen segíti, sőt feltételezi 
egymást. 

A közvetett és progresszív irányú akarat-
neveléssel a tanulók gondolkodását emeljük, 
szellemi szemhatárukat tágítjuk, lelküket élet-
tudással, erkölcsi ismeretekkel gyarapítjuk s 
azért ezt az eljárást tartalmi („materiális") 
jellemnevelésnek, embertelítésnek nevezhetjük. 
A közvetlen és regresszív irányú eljárást pe-
dig, amellyel a helyes magatartást begyako-
roltatjuk s így a megismertetett és elismerte-
tett objektív értékeket a tanulók szubjektív 
értékeivé segítjük válni, hogy — énjüket át-
hatva — átszellemesítsék, föllelkesítsék, meg-
nemesítsék őket, alaki jellemnevelésnek, em-
berformálásnak6 nevezhetjük. 

Ezen embertelítő és emberformáló eljárások-
nak egymást feltételező viszonyából viszont vi-
lágosan kitűnik, hogy igazi jellemnevelés csak 
cselekedtető iskolában folytatható. Itt a ta-

3 L . : Hitel, 43. 1. 
4 L . : 87. 1. 
5 V. ö. Meuman, Ernst: Intelligenz und Wille. (1908.) 
6 V. ö.: Krieck, Ernst: Menschenformung. Grundzüge 

der vergleichenden Erziehungswissenschaft. Különösen 
357. 1.-tól. 
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nulók szüntelen gyakorolják magukat a hasz-
nosaknak, szükségeseknek, helyeseknek és érté-
keseknek megismert műveletekben és eljárá-
sokban mindaddig, amíg azokat teljességgel el 
nem sajátítják, azaz meg nem szokják. 

A szokás — lélektani szempontból — egy cél-
képzet (gondolat) és annak kifejezésére vagy 
megvalósítására alkalmas mozgások képzetei 
közt kialakult lelki kapcsolat, melynek erejé-
nél fogva a célképzet (gondolat) tudatossá vá-
lásával megindul a gyakorlás révén beidegzett 
mozgássorozat, cselekvésfolyamat. Ezért mond-
juk az ilyen gépiesített, mesterségesen ösztö-
nösített, azaz megszokott cselekvést ideomoto-
riusnak. 

A helyes cselekvéseknek ezen gépiesítésével 
nagjT mértékben tehermentesítjük a lelket. Föl-
mentjük az emberi és magyar mivoltukkal 
járó, valamint az életpályánkon rendszerint 
felvetődő kérdésekben a tétlen fontolgatás, a 
meddő okoskodás alól. S mivel a következetes 
és pontos gyakorlás (training) egyre tökélete-
sebbé teszi az idegek s ezek révén az izmok 
összeműködését, egyre könnyebben, gyorsab-
ban és tökéletesebben végezzük a cselekvéshez 
szükséges mozgásokat. A belső gátlásoktól men-
tesült, azaz „szabad" mozgások nem is annyira 
fárasztók, s az ügyeskedéssel járó siker-érzel-
mek még fokozzák a tettvágyat és a munka-
bírást. 

A közvetlen és regresszív irányú akarat-
nevelés tehát lényegében szoktatás, amellyel a 
helyes cselekvésekre való képesség és készség 
kifejlesztésére, az ezek végrehajtásához szük-
séges mozgások ösztönösítésére törekszünk. En-
nél nyilvánvalóan nem nélkülözhetjük a 
•munkafegyelmet, de az eljárás maga nem fe-
gyelmezés. A fegyelmezéssel ugyanis vissza-
tartjuk a tanulókat a helytelentől, akaratuk 
fékező erőit fejlesztjük s így tesszük őket ké-
pesekké a nemkívánatossal szemben való ta-
gadó (negatív) magatartásra. A szoktatással 
ellenben tettre indítunk, munkára serkentünk, 
az akarat cselekvő erőit fokozzuk és így a 
kívánatossal szemben igenlő (pozitív) maga-
tartásra tesszük őket képesekké. 

Napjainkban a közvetlen és regresszív irányú 
akaratnevelésnek ez a pozitív módja — a rá-
nevelés — válik különösen a „munkaiskola", a 
cserkészet, az ifjiísági vöröskereszt és részben 
a mi levente-intézményünk révén mind általá-
nosabbá. 

A tanulók lélekformálásához szükséges lélek-
telítésre igen alkalmasok különösen a „cser-
késztörvények", amelyek az emberi életet sza-
bályozó erkölcsi elvek szerencsés neveléslélek-
tani összefoglalásai. A becsület (igazlelkűség), 
hűség, szolgálatkészség, testvériség, lovagias-
ság, természetszeretet, engedelmesség, jó ke-
dély, takarékosság, testi-lelki tisztaság együt-
tesen adják a cserkészjellemet. Az egyetemes 
embernevelésnek ezt a legxíjabb, méltán ünne-
pelt, vonzó eredményét. De éppen ez a világ-
mozgalom szolgáltat bizonyságot arra nézve is, 
hogy amennyire a természet egységre tör, 
annyira kerüli az egyformaságot. 

A cserkésztörvények mind külön-külön, mind 
összességükben az emberi életnek valóságos 
világtörvényei. Összeállításukban, illetve ma-
gyarázatukban mégis érvényesülhet egy-egy 
nemzet életlátása, világfelfogása és történelmi 
hivatása. A fontos csak az, hogy e „törvény"-ek 
összefoglalása helyes legyen. Azaz mutassa az 
életelvek szerves összetartozandóságát, hogy 
az erkölcsi világrend objektív valóságát min-
denki adottnak érezze. S amint a kívülről 
domború felület belülről szükségképen homorú, 
úgy érezze mindenki a ráboruló értékvilágot 
annyira emberi mivoltához tartozónak, olyan 
énszerűnek, hogy vágyva vágyódjék ahhoz 
fölemelkedni, attól átszellemülni, általa igaz 
emberré erősödni, személyiséggé nemesedni. 

Ilyen „összefoglalás"-ra csak az képes, aki az 
örvénylő élet legkülönfélébb forgatagában ra-
gadta meg életelveit, hogy azok segítségével 
fölemelkedhessék és a lent küzködőket is föl-
emelhesse. Akinek a lelkében állandó ellen-
őrzője a szüntelen tenni vágyó gyakorlatias-
ságnak az elmélyedő szemlélődés és így túl-
áradásra hajló szívét esze korlátozza. Ennek 
folytán társadalmi ösztöne, haza- és népszere-
tete megmarad az értelem útján s az erkölcs 
magasba vivő ösvényein. Munkájával alkot, 
épít, gyarapít s közhasznú tevékenységében 
inspirációt követ, missziót teljesít. Élete tulaj-
donképen áhítatos istenkeresés. 

Olyan magyar, aki a mindig használni akaró 
tettvágyat az elmélkedés mérhetetlen mélysé-
gével, a gyakorlatias társadalmi érzéket ege-
ket járó vallásos érzülettel tudja önmagában 
egyesíteni, mégpedig akkora életművészettel, 
hogy egyik életforma felé sem mutat a többi 
hátrányára elhajlást, csak egy volt s ezért ma 
is van: a Legnagyobb Magyar. Ö ezeket a kü-
lön-külön is igen értékes emberi alaptípuso-
kat7 önmagában egymásba forrasztotta és min-
deneken felülemelkedett elfogulatlanságával ra-
gyogó életbölcseséggé eszményítette. 

Széchenyit eszmevilágának gazdagsága9 a 
világ „mesternevelői" közé emeli. Az eszmék át-
élése és megvalósítása tekintetében pedig még 
e világnagyságokat is túlszárnyalja. Az ő éb-
resztő, mozgató, nevelő életében és ennek sa-
ját maga által leszűrt tanulságaiban tehát jog-
gal láthatjuk az erkölcsi világrendnek a ma-
gyar Géniuszban való megnyilatkozását s így 
az ő „összefoglalásá"-val magyarok számára 
könnyebben felfoghatóvá tehetjük a tartalmi 
jellemneveléshez szükséges embertelítő erkölcsi 
ismereteket és élettudást adó tapasztalatokat. 

E magyar életbölcselet vázlatos összeállítá-
sából is kitűnik, hogy a tanulók elé állított er-
kölcsi eszményből9 itt is különösen három 
eszme ragyog feléjük, mint vezérlő-vonzó csil-
lag: a becsületérzés, a munkavágy és az em-

7 V. ö.: Spranger: Lebensformen. 
8 L.: Széchenyi eszmevilága. 3 kötet. Szekfű Gyula: 

Sz. igéi. (1921.) Fekete J.—Váradi J . : Sz. tanításai. 
(1926.) Sz.-Anthológia. (1926.) Kornis Gyula: Az állam-
férfi. I. k. 32—33. 1. 

8 L.: Tanterv és Utasítások a népiskola számára. 
98—99. 1. 
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ber, haza, emberiség és az Isten iránti szeretet 
eszméje. 

Magát a magyar életbölcselet vázlatát mél-
tán a magyar .jellemnevelés tízparancsolatá-
nak'" tekinthetjük. Itt, a szükségletnek meg-
felelően leegyszerűsítve és lehetőleg teljesség-
gel észszerűsítve adjuk a következőkben: 

1. Mint minden ember, én is keresem a bol-
dogságot s ezért arra törekszem, hogy meg-
elégedett lehessek. 

2. Megelégedett akkor lehetek, ha lelkileg füg-
getlen vagyok. 

3. Lelkem függetlenségét biztosítja: a tiszta 
lelkiismeret, az élettudomány, az egészség és a 
vagyoni rend. Ezek megelégedésem alapjai, 
azaz boldogságomnak tőlem függő együtt-
hatói. 

Lelkiismeretemet úgy tartom tisztán, hogy 
igazmondó vagyok, rossz szándékból semmit 
sem teszek s kötelességemet híven és becsüle-
tesen teljesítem. 

Mindehhez kellő élettudományra van szüksé-
gem, amelyet a magam és mások tapasztalatai-
ból szűrök le magamnak, hogy mindenkor a 
lehető leghelyesebben járhassak el. 

Hogy testi bajok ne gátoljanak, tisztasággal, 
mértékletességgel és józan életmóddal óvom 
egészségemet s edzem, erősítem és ügyesítem 
magam. 

Mások sem korlátozhatnak lelki független-
ségemben, mert vagyoni rendben élek, vagyis 
nem adok ki többet, mint amennyi a bevé-
telem. 

4. Állandóan gondolok a bölcseség törvé-
nyeire: 

Tudom, hogy lassan-lassan meg kell ismer-
nem magam és tisztába kell jönnöm körülmé-
nyeimmel. Ezért ellenőrző naplót írok, azt, 
hogy a múltban elkövetett hibákon okul-
jak, vasárnaponkint átolvasom és lelki tükör 
(erénytáblázat) felhasználásával is szüntelen 
tökéletesítem magam. 

Tudom, hogy a munkamegosztás természetes 
szükséglet s ezért nemcsak jó szakemberré, 
hanem megbízható munkatárssá is kell lennem. 

Tudom, hogy az ellenvéleményt is meg kell 
hallgatnom, nehogy esetleg tévedésben marad-
junk. Igazi hasznom esak az igazság megisme-
réséből van. 

Tudom, hogy egy napomnak sem szabad el-
múlnia nyom nélkül s ezért jól kell gazdál-
kodnom az időmmel. Az idő több, mint a pénz; 
mert az elvesztett pénzt pótolhatom, az elvesz-
tegetett idő azonban soha vissza nem tér. 

5. Megelégedettségemet voltaképen úgy biz-
tosítom a legjobban, ha szorgalmas vagyok s 
ezért legfőbb kincsem a munka. 

A munka a nemzetgazdaságnak is talpköve 
és így fölemelkedésének alapja, de hogy való-
ban az lehessen, jól el kell rendelni és igazsá-
gosan meg kell szervezni. 

6. Minden kifejlődés, erő, érték és szerencse 
legmélyebb alapja a kiművelt emberfő. 

7. Önmagam kiművelése érdekében van szük-
10 V. ö.: „Ifjúsági Vezető." 1927. évf. 393. 1. 1934. évf. 

268. 1. 

ségem az iskolára, ntána pedig az egyesületi 
életre, ahol lecsiszolódnak szegletességeim, 
megszabadulok szívszűkítő előítéleteimtől és 
ahol rájövök, hogy az önzésnek nemcsak ne-
mesebb, de okosabb ellentéte az önzetlenség. 

8. A haszonvágynak a használás vágyává 
kell tisztulnia bennem, ezért szüntelenül kérem 
a Mindenható Istent, engedjen munkás részt 
vennem nemzetem megtartásában, népem föl-
emelésében, hogy ezen át az emberiség és a 
Mindenség szebbítését és tökéletesítését is elő-
mozdíthassam. 

9. Tőlem is függ, hogy hazám ismét felvirá-
gozzék és örömre készült kert legyen, ahol 
idegen a nyomorult, ahol szent az ember 
méltósága és ahol a legszebb dísz az erény 
meg az ész. 

10. A hazaszeretetnél nem ismerek magasab-
bat, mert akiben ez él, abban megvannak, bim-
bóznak és végül kivirágoznak azok az erények, 
amelyek az embert félistenné magasztosítják. 

Ha a magyar életterv szerint történik a 
jellemnevelés már a népiskolában is, akkor az 
a gyermekekkel együtt nő s így meglett ko-
rukban képesekké válnak arra, hogy, — ha 
elhatározásaiban érvényesül is „a pillanat 
érdektörvénye", ennek engedelmeskedve is a 
magyar igazságot és az emberiség ügyét szol-
gálják. 

Véssük, tehát Széchenyi tanításainak értel-
mét elménkbe, zárjuk őt magát szívünkbe, 
hogy ezeket az életszabályokat tanítványaink-
kal is elfogadtathassuk úgy, „mint magának a 
nemzet életösztönének ősbizonyságú parancsait, 
így látni őket ma több, mint kötelesség, mert 
létérdek." 

Az élő Széchenyi az örök magyarság jöven-
dőbe-lendítő, szárnyaló Géniusza." 

Ha az ő szellemével hatjuk át iskolarendsze-
rünket, akkor elérjük azt a nemzeti életformát, 
amelyben társadalmi osztályaink, a munkane-
mek és foglalkozási ágak képviselői egy szív-
vel, egy lélekkel nemcsak kérni tudják reánk, 
hanem a magyar munkaközösség erejével ki is 
tudják érdemelni az Isten áldását." 

11 L.: Makkai Sándor: Harc a szobor ellen. 58. 1. 
12 V. ö.: Kornis Gyula: Az államférfi. II . k. 320—21. 1. 

Kornis Gyula: Kultúra és nemzet. 103. 1. Szekfü Gyula: 
Három nemzedék és ami utána következik. (1934.) 

Fonalvetés falon. Tustya. (Hunyad m.) 
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III. NEMZETKÖZI KÖZOKTATÁSÜGYI 
K O N G R E S S Z U S . 

(Genf: 1934 július 16-20.) 
Közli: K E M É N Y FERENC. 

A . nevelés- és oktatásügynek manapság egye-
temesen elismert fontossága mellett tanúskodik 
az az osztatlan érdeklődés is, amelyet ez a kon-
gresszus világszerte kiváltott. Nem kevesebb, 
mint 36 állam kormánya képviseltette magát, 
köztük (betűrendben): Amerikai Egyesült Álla-
mok (4 taggal), Belgium, Bulgária, Csehszlová-
kia, Dánország, Egyiptom (3), Finnország, 
Franciaország, Görögország, Japán, Kína, Len-
gyelország, Magyarország (Baranyai Zoltán 
követségi tanácsos), Németalföld, Norvégia, 
Olaszország, Perzsia, Portugália, Románia, 
Svájc (3), Svédország, Spanyolország, Török-
ország stb. A genfi nemzetközi oktatásügyi hi-
vatal (Bureau International d'Education) által 
mintaszerűen szervezett kongresszus elnöke 
Marcel Nyns, a belga közoktatásügyi miniszté-
rium főtitkára volt, alelnökei George Zook, a 
washingtoni belügyminisztériumban a közokta-
tásügy kormánybiztosa, Assal Bey egyiptomi 
genfi főkonzul és Ph. Judenburg, a hágai köz-
ponti statisztikai hivatal osztályvezetője. 

A kongresszus tárgyalásai három főkérdést 
öleltek fel, amelyeket egy-egy előadó alapos 
tanulmánya vezetett be. Térszűke miatt ezek 
mellőzésével az eredmények, az elfogadott ha-
tározati javaslatok ismertetésére szorítkozunk 
ama kimerítő anyag alapján, amelyet a Bureau 
a legnagyobb készséggel rendelkezésünkre bo-
csátott. 

I. A kötelező iskoláztatás és folytatása. (Elő-
adó Marcel Nyns.) Az értekezlet 1. megálla-
pítja, hogy a kötelező iskoláztatás és folyta-
tása az egyes államokban felette különböző 
módon folyik és ezidőszerint egységesítő el-
járás nem ajánlatos. 2. Elismeri, hogy azokban 
az országokban, ahol az iskolák száma még 
nem felel meg az iskolázásra szorulók számá-
nak, nem az iskolázás folytatásának kérdése 
áll homloktérben, mint inkább annak biztosí-
tása, hogy minden gyermek az évek bizonyos 
minimumának tartamára járhasson iskolába. 
3. Elismeri, hogy a kötelező iskolaévek száma 
országonkint változó lehet, de azért kívánatos-
nak tartja, hogy azok száma legalább 7 legyen, 
amin már több országban túl is mentek. 4. Azt 
tartja, hogy az iskolavégzettség kora nem előz-
heti meg a gyermek testi, értelmi és erkölcsi 
fejlődésének biztosítását. 5. Felhívja a kormá-
nyok figyelmét arra, hogy az iskolakötelezett-
ség elvének és az ez ellen vétők megrendszabá-
lyozására vonatkozó intézkedéseknek megvaló-
sítása érdekében kívánatos az erre illetékes 
hatóságoknak készséges közreműködése. 6. Azon 
nézeten van, hogy elvben az országok többsége 
számára az iskolázás meghosszabbítása a 14. 

életéven túl is határozott előnyökkel járna, a 
felmentés kivételes eseteinek mérlegelése mel-
lett (pl. gazdasági munkák). 7. A tankötelezett-
ség meghosszabbításának kérdése párhuzamo-
san és kapcsolatosan oldandó meg a fiatalság-
nak a munkára alkalmas korával. 8. Egy nem-
zeten belül a közoktatásügyi és munkaügyi 
közigazgatás részéről foganatosítandó intézke-
dések szorosan kapcsolódjanak egybe; nemzet-
közi alapon a fiatalkorúak munkájára és is-
kolakötelezettségére vonatkozó tanulmányok 
párhuzamosan folyjanak. 9. Az általánosan kö-
telező iskolát egy ugyancsak kötelező tovább-
képző iskola kövesse (ennek részletes követel-
ményei hivatások szerint, továbbá testi és er-
kölcsi képzés). 10. Az iskolázás meghosszabbí-
tása alkalmazkodjék a különböző iskolanemek-
hez és biztosítsa tanterveik folytonosságát. 
11. Az értekezlet felhívja az iskolai hatóságok 
figyelmét arra, hogy a továbbképző iskolákban 
alkalmazott módszereknek alkalmazkodniok kell 
a tanulók korával kapcsolatos lélektani feltéte-
lekhez. 12. Tekintettel a továbbképző iskolákra 
érvényes tantervek és módszerek különleges 
voltára, fontos az erre hivatott tanerők kikép-
zése, akiket azok közül a tanítók közül lehet 
kiszemelni, akik már megelőző működésük so-
rán erre való hivatottságukat beigazolták. 

II. A középiskolákba való felvétel. (Előadó 
Ed. Cros, a freiburgi egyetem tanára.) Áz érte-
kezlet bevezetőleg megállapítja, hogy a) a kü-
lönböző körülmények egyes országokra külön-
böző szervezetet tesznek szükségessé; b) a kö-
zépiskolákba felvett tanulóknak egy része nem 
képes a tanítást eredménnyel folytatni; c) a 
főiskolák túlnépessége és az értelmiség elhe-
lyezkedésének nehézségei az ifjúságra vesze-
delmes visszahatással vannak; d) a főiskolák 
elözönlésének többek között az a jogos törek-
vés az oka, hogy az egyén kellő képzettség 
mellett szabadon biztosíthasson magának anya-
gilag és erkölcsileg megfelelő állást; e) a nem-
zet társadalmi élete és az egyének érdeke egy-
aránt megkívánja, hogy a szabad pályák szel-
lemi kiválasztottjai mellett a gazdasági tevé-
kenység különböző típusainak megfelelő keres-
kedelmi, ipari, mezőgazdasági stb. hivatások 
számára is olyan kiválóságok képeztessenek, 
akik szintén részesei a valóban egyetemes kul-
túrának. 

Mindezekre való tekintettel az értekezlet a 
következőkben állapodik meg: 1. A tájékozat-
lanságból és kishitűségből származó hibák le-
hető ellensúlyozása érdekében a tanító, orvos 
és pályaválasztási tanácsadó közreműködésé-
vel az elemi iskolázás utolsó kötelező évfolya-
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mában meg kell szervezni a tanulók tájékozta-
tását. Az említett tényezők mellett a döntés 
a családot illeti meg. 2. Kívánatos az elemi és 
a középiskolai oktatásnak az eddiginél nagyobb 
közeledése olymódon, hogy az átmenet egyik 
tanulmányi irányból a másikba, főleg az első 
években, megkönnyíttessék.1 3. Különös fontos-
ság illeti meg azokat az iskolákat, amelyek 
egyes államokban „középfokú iskola", „felső 
népiskola", „gyakorlati iskola", vagy „hiva-
tásra előkészítő iskola" néven szerepelnek és 
nem készítenek elő egyetemekre, hanem céljuk 
az, hogy növendékeiknek kellő általános mű-
veltség mellett gyakorlati útbaigazítást is ad-
janak és ezzel vagy közvetlenül készítsenek 
elő valamely gyakorlati pályára, vagy felsőbb 
ipariskolákra. 4. Tökéletesíteni kell a szorosan 
vett középiskolákba való felvételre szóló ki-
válogatás módszereit, amire nézve a követke-
zők veendők figyelembe: a) a népiskola bizo-
nyítványa és a tanítók által szerkesztett egyéni 
lapok; b) tudományos módszerekkel végzett 
vizsgálatok a tanuló által elsajátított ismere-
tek és képességeinek a tanulmányok folyta-
tása tekintetében való kiderítése érdekében. 
5. Az értekezlet érdeklődéssel kíséri azt a tö-
rekvést, amely egyes államokban a pálya-
választási tanácsadó és kiválogató bizottságok 
keretében szerepet juttat a tanszemélyzetnek 
és a szülőknek. 6. Az iskolai hatóságok figyel-
mét felhívja arra, hogy a kötelező kiválogatás 
alapján a középiskolákból kiselejtezett tanuló-
kat más tanulmányok vagy képességeiknek 
megfelelő gyakorlati pályák felé kellene te-
relni. 7. A tanítás ingyenességének a külön-
böző államokban fennálló nehézségei ellenére 
a tandíj ne lehessen akadálya a középiskolák 
látogatásának. 8. Ebből a szempontból a leg-
nagyobb fontosság illeti meg az ösztöndíjak 
engedélyezését, amelyek az iskolázás költségeit 
fedezik. 

III. Megtakarítások a közoktatásügyben. 
(Előadó: N. Cabaliero, Kolumbia állandó kép-
viselője a Nemzetek Szövetségénél.) Tekintet-
tel azokra a veszedelmekre, amelyekkel a jövő 
nemzedéknek hiányos testi, szellemi és erkölcsi 
kiképzése járna, úgyszintén az egész világ 
líjjászervezésével kapcsolatos súlyos problé-
mákra, az értekezlet 1. Felhívja a kormányok 
figyelmét azokra a komoly következményekre, 
amelyek a tanügy terén végrehajtott megtaka-
rítások folytán bekövetkezhetnek és ajánlja, 
hogy a szükséges megtakarításokat olyan te-
rületeken eszközöljék, amelyek kevésbbé veszé-
lyeztetik az anyagi és szellemi haladást. 2. Meg-
elégedéssel vesz tudomást róla, hogy ilyen ér-
telmű határozatokat hozott máris a Bureau 
végrehajtóbizottsága, számos tekintélyes nem-
zetközi pedagógiai egyesület és kongresszus, 
úgyszintén a szellemi együttműködés nemzet-
közi bizottsága és a Nemzetek Szövetségének 
igazgatótanácsa. 3. Minthogy a gazdasági vál-

1 V. ö. Drozdy Gyula cikkét, „Áthidalás a népiskola és 
a középiskola között" a Népt. Lapja f. é. 14. sz.-ban. 

ság folytán egyes államok kénytelenek voltak 
a közoktatásügy terén lényeges megtakarítá-
sokat eszközölni, az értekezlet a következőkre 
hívja fel a kormányok figyelmét: a) a legve-
szedelmesebb megtakarítások azok, amelyeket 
egy általános összegben állapítanak meg, te-
kintet nélkül az érdekelt intézmények üdvös 
és életrevaló voltára; b) kívánatos, hogy a köz-
oktatásügy terén a költségvetésbeli csökkenté-
seket az ezekért felelős kormányzati, tényezők 
csak azután rendeljék el, miután a közoktatás-
ügyért felelős tényezők a szóbanforgó csökken-
téseket megelőzőleg tanulmányozták; c) a tan-
személyzet illetményeinek leszállítása komolyan 
veszélyezteti a tanítói utánpótlást, amelynek a 
nemzet jövője érdekében elsőrendűnek kell len-
nie; d) megtakarításnak nincs helye ott, ahol 
a gyermekek testi és erkölcsi épségéről van 
szó: egészséges iskolai helyiségek, játékterek, 
iskolai telepek, úgyszintén társadalmi jellegű 
intézmények, amelyeknek a mai válságos idők-
ben az új iskolában nagyobb szerep jut, mint 
valaha; e) nincs helye a takarékosságnak az 
iskolák felszerelésében sem, mert ez veszélyez-
teti a tanítás sikerét; f ) ennek és a tanulók 
egészségének érdekében az osztályok tanuló-
létszámának felemelése kerülendő;2 g) az isko-
lák pedagógiai ellenőrzését, amely kihat a ta-
nítás eredményeire, hatékony módon kell végre-
hajtani. 

A kongresszust Jean Piaget, a Bureau igaz-
gatójának záróbeszéde fejezte be, amelyben 
tárgyilagosan foglalta össze az eredményeket 
és utalt a bennük megnyilatkozó szellemre, 
irányzatra. Azoknak a jelentéseknek alapján, 
úgymond, amelyeket a résztvevők országaik 
pedagógiai mozgalmáról előterjesztettek, a kon-
gresszus tagjai mintegy pedagógiai világkör-
utat tehettek. Ennek során megállapíthattuk 
egyrészt a hasonlóságokat, másrészt az orszá-
gonként fennálló eredeti sajátosságokat. A pro-
blémák csaknem mindenütt ugyanazok, csupán 
az adottságok és a megoldások különbözőek. 
A napirenden levő három főkérdést a kon-
gresszus a határozottság és bölcseség egyesí-
tett szellemében tárgyalta. Önök, uraim, kor-
mányaik képviselői: egy kormányértekezlet kö-
telező határozatokat hozhatott, szerződéseknek 
útját egyengethette volna, ámde ez nem volt 
szándéka sem önöknek, sem a kezdeményező 
Bureaun&k. Ezt a szempontot mindvégig oko-
san betartottuk, tudva, hogy oktatásügyi kér-
désekben minden kényszer ellenhatást vált ki. 
Mi a megoldások különböző lehetőségeinek 
megvilágításával beértük ajánlásokkal (recom-
mandations), amelyek hatékonyabbak azoknál, 
amelyeket reméltünk. Bizonyos vagyok benne, 
hogy ezek az ajánlások élénk visszhangot fog-
nak kelteni az egész pedagógiai világban és 
buzdítóan fognak hatni a cselekvésre hivatot-
tak ténykedésére is. 

Ezeket a bölcs mérséklésről tanúskodó nyi-
latkozatokat a magunk részéről két éppoly 
fontos, mint örvendetes megállapítással óhajt-

2 Sőt csökkentése felette kívánatos. Szerk. 
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juk kiegészíteni. Az első, liogy nem követke-
zett be, amitől nem minden ok nélkül tarthat-
tunk: az egyoldalú pedagógiai pacifizmusnak 
felülkerekedése, hanem ellenkezőleg a hozott 
határozati javaslatok, ajánlások a minden szél-
sőségtől mentes józanság szellemét tükröztetik. 

A másik, ami reánk nézve felette vigasztaló 
és buzdító, hogy a magyar pedagógiai közvéle-
mény fenntartás nélkül csatlakozhatik azokhoz 
a már eddig is vallott nézetekhez és tételekhez, 
amelyeket íme egy valóban nemzetközi fórum 
is hirdet. 

A FIGYELEM 9ÍEVELÉÜE. 
í r t a : SEBESTYÉN KÁLMÁN. 

J\ . szemlélet pedagógiai értékét ezen a helyen 
felesleges hangoztatnunk. Azt is tudjuk, hogy 
minden pedagógiai értelemben vett szemlélet 
a figyelem útján jut be a lélekbe. Tisztában 
vagyunk a tapasztalatoknak pedagógiai érté-
kével is s tudjuk, hogy ezek sem mások, mint 
megfigyelések eredményei. A figyelem, a meg-
figyelés tehát a tanításnak olyan kelléke, amely 
nélkül komoly, eredményes tanítás el sem kép-
zelhető. Már Comenius is nagyon fontosnak 
tartotta s a „tanulás világosságának, szövétne-
kének" nevezte. Sokszor hallunk, olvasunk a 
gyermek figyelmességéről és figyelmetlenségé-
ről. Az utóbbiról tudjuk, hogy sok kellemetlen-
séget okoz, sőt gyakran indulatokat is vált ki 
a tanító lelkéből. Ha tehát a figyelem ilyen 
fontos lelki működés, minél gyakrabban fog-
lalkoznunk kell vele lélektani és pedagógiai ér-
telemben is. 

Mi is hát tulajdonképen a figyelem?.. . Erre 
vonatkozóan csak ezt válaszolhatjuk: nem más, 
mint az a lelki tevékenység, mely munkaköz-
ben a tudatból minden más képzetet kizár, csu-
pán azt helyezi előtérbe, amivel éppen foglal-
kozunk, amit figyelünk. Ebből következik, hogy 
tanítás közben olyan figyelmet kívánunk, hogy 
a gyermek semmi másra ne gondoljon, csupán 
arra, amit lát és hall. Ez pedig az ő számára 
nagyon nehéz feladat, mert hiszen az ő gon-
dolkozása, képzelete még nagyon csapongó. 
A figyelem, a megfigyelés nagyon nehéz munka, 
erre pedig nevelnünk kell a gyermeket. 

Ha figyelem feltételeivel foglalkozunk, első-
sorban arra kell gondolnunk, hogy mi szorít-
hatja a gyermek lelkében háttérbe azokat a 
nem kívánt képezeteket, amelyek előtérben van-
nak akkor, mikor új anyagot kívánunk taní-
tani s mikor a figyelmet arra akarjuk irányí-
tani. Erre azt mondhatjuk, hogy elsősorban az 
érdeklődés az, ami a gyermek lelkét figyelésre 
beállítja. Ha tehát azt akarjuk, hogy a gyer-
mek figyeljen, előbb gondoskodjunk arról, 
hogy érdeklődjék aziránt, amit vele megfigyel-
tetni akarunk. Elsősorban tehát az érdeklődés 
az a lelki beállítottság, ami az éppen előtér-
ben álló képzeteket háttérbe szorítja s ami a 
lelket arra irányítja, amit megfigyeltetni aka-
runk. Innen van az, hogy mikor a tanítást ta-
goljuk, elsősorban érdeklődést keltünk. Minél 
jobban sikerül a tanítás elején a megismerte-
tendő tárgy, a tanítandó anyag iránt felkelte-
nünk az érdeklődést, annál biztosabb, annál 
eredményesebb a tanítás. 

De hát mik is azok a feltételek, amelyekkel 
a tanítás első mozzanatában érdeklődést kelt-
hetünk s ezzel a figyelmet a megismertetendő 
anyagra irányíthatjuk? Elsősorban az, hogy a 
gyermek gondolat- és érzésvilágához közel áll-
jon az a tárgy, az az anyag, amit vele meg-
ismertetni akarunk. A hatéves gyermeket 
semmi esetre sem érdekelné pl. a sokszög te-
rületének a kiszámítása, mégpedig abból az 
egyszerű okból nem, mert az ő képzetanyaga, 
lelki világa távol áll még azoktól a jegyektől, 
amelyek a sokszög fogalmához hozzátartoznak, 
tehát képzetkapcsolás nem történhetik lelké-
ben. Az asszociáció pedig igen fontos, sőt bát-
ran mondhatjuk, hogy elengedhetetlen feltétele 
a figyelemnek, ami nélkül megértés el sem 
képzelhető. A formális fokok követői figyelem-
mel is vannak erre s az új anyag nyújtása 
előtt nemcsak érdeklődést keltenek, hanem 
kapcsoló ismétlést is tartanak, miközben fel-
újítják mindazt az anyagot, ami az új isme-
rettel rokon s ezzel a lelket az asszociációra 
előkészítik. 

A tanításhoz szükséges figyelem azonban 
nemcsak az érdeklődéstől és a megfelelő asz-
szociációs anyag felújításától függ, hanem még 
sok más feltétele van a figyelemnek. Ilyen pl. 
az inger ereje. Köztudomású, hogy az inger-
nek bizonyos fokot kell elérnie, hogy átlépje 
a tudatküszöböt. Minél nagyobb tehát az inger 
ereje, annál könnyebben és biztosabban követ-
kezik be a figyelem. Ebből következik, hogy 
a hangos beszéd sokkal jobban felkelti a 
figyelmet, mint a halk, mégpedig azért, mert 
a halk beszéd megértéséhez bizonyos erőkifej-
tésre van szükség, ami könnyen a figyelem 
ki fáradására vagy más irányba való terelésére 
vezethet. De nemcsak a hallási, hanem a látási 
ingerek erőssége is hatással van a figyelem 
intenzitására. Jgy az élénkebb színek, mert 
róluk erősebb inger hat a lélekre, jobban le-
kötik a gyermek figyelmét, mint a halvány, 
elmosódó színek, melyeknek nézése esetleg ki-
fáradási s így a figyelem megszűnését is 
okozhatja. 

Még- az ingererő is csak egyik feltétele a 
figyelem felkeltésének és munkábaállításának. 
Ott van még a szemléltetendő tárgy nagysáiga 
is. így pl. a gyermek figyelmét jobban magára 
vonja a táblára rajzolt 40 cm-es ház, mint a 
10 cm-es. Vagy ha pl. valami parányi bogarat 
akarunk szemléltetni, azt megtehetjük esetleg 
két üveglap közé helyezve is. Erre azonban 
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csak rátekint a gyermek s ezzel meg is elég-
szik. A pici test figyelmét nem tudja kellően 
felkelteni. Ha azonban azt a bogárkát erősen 
nagyítva rajzolom a táblára, vagy vetítem 
vászonra, ezzel már a gyermek figyelmét sok-
kal inkább leköthetem. 

A figyelem felkeltésének és lekötésének ;jó 
eszköze az újszerűség is. Pl. ha a gyermekek 
a földrajz tanítása közben nem látták még azt, 
hogy a tanító a vidék dombozatát plasztilinból 
ragasztja a táblára, mikor azt először látják, 
az érdeklődésüket jobban felkelti, figyelmüket 
jobban leköti, mint a megszokott krétával való 
rajzolás. Ugyancsak erősebb érdeklődés s in-
tenzívebb lesz a figyelem a ritka, a szokatlan 
láttára, hallatára, ízlésére, szaglására, tapintá-
sára. Ha pl. tarka lovat látunk, az jobban fel-
kelti érdeklődésünket s jobban megfigyeljük, 
mint a szürkét, a pejt, a feketét. Ha a gyermek 
olyan gyümölcsöt, lepkét, állatot lát, amilyent 
még nem látott, az előtte szokatlan s így job-
ban érdeklődik iránta s azt jobban megfigyeli, 
mint azt, amit gyakran lát. Innen van az, 
hogy az egyes tantárgyak tanítása közben az 
újra, a ritkára, a szokatlanra vágyik a gyer-
mek s ha újat, szokatlant ritkán hall vagy lát, 
figyelme is erősebb lesz. Tapasztalhatjuk ezt 
pl. a földrajz tanítása közben akkor, mikor a 
sík vidék ismertetése után hegyes vagy dom-
bos vidék ismertetésére térünk át. Vagy a ter-
mészetrajz tanítása közben akkor, mikor a nö-
vények ismertetése után az állatok megismer-
tetéséhez kezdünk. 

A figyelmet sokkal jobban felkeltik és le-
kötik a változó és mozgó jelenségek, mint a 
nyugvók. Pl. ha a kis gyermeknek játékvona-
tot szemléltetünk, figyelmét sokkal jobban rá-
irányíthatjuk, ha a vonat modellje mozog, 
megy, mintha áll. Ezért is jobb a mozgó mo-
dellek szemléltetése, mint a rajz vagy a kép. 
Ugyanez áll a mozgókép és a képsorozat szem-
léltetésére is. Ha egy és ugyanazon jelenet-
sorozaton nyugvó sorozatos képeken és mozgó-
képeken szemléltetjük, egészen bizonyos, hogy 
a mozgóképre sokkal jobban figyel a gyermek. 
S mert a természetben, az életben minden moz-
gásban van, azért örök pedagógiai igazság 
marad az, hogy amit csak lehet, a maga való-
ságában s kinn a természetben szemléltessünk. 

Az ellentét ugyancsak jobban felkelti és 
állítja munkába a figyelmet, mint az egy-
formaság. Ezt mindannyiszor tapasztalhatjuk, 
ha pl. tanítás közben hangunkat egyszerre fel-
emeljük, vagy leszállunk vele. Erre még a leg-
szórakozottabb gyermek is figyelni kezd, amit 
a hang erősségének vagy gyengülésének hirte-
len változása okoz. Vagy ha párhuzamos vo-
nalakat akarunk húzatni, nemcsak a párhuza-
mosságot szemléltetjük, hanem az egymástól 
elhajló vonalakat is. Ezzel a figyelmet, mert 
a gyermek az ellentétet is látja, jobban a pár-
huzamosságra irányítjuk. Ebből következik az 
is, hogy pl. valamely mértani test (kocka, ha-
sáb) rajzolása közben a látható éleket vasta-
gabb, a nem láthatókat pedig vékonyabb vagy 
szaggatott vonallal húzzuk meg s így a vasta-

gabb vonalakkal a gyermek figyelmét a nem 
látható élekre irányítjuk. 

Az előbb azt mondottuk, hogy az új, a szo-
katlan, a ritka felkelti a figyelmet, de fel-
kelti az ismert is, ami nem tévesztendő össze 
a megszokottal. Pl. ha a tömegben egy ismerős 
arcot látunk, arra mindig jobban figyelünk, 
mint az ismeretlenekre. Ha tanítás közben a 
a gyermek ismert elemeket lát s a hozzájuk 
közel álló, rokon, hozzájuk kapcsolható isme-
retlen jegyek vannak, ezek az ismertekhez kap-
csolódnak s így megvilágosodik a tanítandó 
anyag a gyermekek előtt, miközben figyelme 
is erősebb. Innen van az, hogy tanítás közben 
nem állíthatunk teljesen ismeretlent, teljesen 
elszigetelve a gyermek elé, hanem annak, amit 
meg akarunk ismertetni, valamiféle ismert 
jegyeinek is kell lennie. Pl. ha a természet- és 
gazdaságtan körében a burgonyát és annak 
termesztési módját meg akarjuk ismertetni, 
arról már sok mindent tud a gyermek, amelye-
ket tapasztalat útján szerzett s az újonnan nyúj-
tott ismeretek ezekhez fognak kapcsolódni. 
Vagy ha pl. a rizst akarjuk megismertetni, 
amelynek vetését, kalászát még nem látta a 
gyermek, akkor a búzáról újítunk fel képzete-
ket, mert az a rizshez hasonló. 

Mindannyian tudjuk, de ha a figyelemről 
van szó, mégis meg kell említenünk, hogy mi-
nél több érzékszerv szállítja az ingert, annál 
erősebb lesz a figyelem, a megfigyelés. Pl. ha 
az őszibarackról tanítok s ha azt a gyermek 
nemcsak látja, hanem meg is tapintja, héját 
lefejti, magvát feltöri, illatát megszagolja, hú-
sát megízleli, ez sokkal jobban felkelti figyel-
mét és sokkal tökéletesebb képzete lesz róla, 
mintha csak puszta nézegetéssel tanulna róla. 
Ezért értékesebb a hangos tanulás, mint a ma-
gában való, mert mikor a gyermek fennhan-
gon tanul, nemcsak látja, hanem ki is mondja, 
meg is hallja a szavakat. De ugyanazon érzék-
szervének útján keletkezett ingerek is sokkal 
jobban felkeltik érdeklődését és fokozzák fi-
gyelmét, ha azokon belül is különnemű ingerek 
érvényesülnek. Ezért van az, hogy a gyermek 
sokkal jobban figyel a színes képre, mint az 
egyszínűre. 

Pedagógiai szempontból igen fontos tudnunk 
azt, hogy a tisztán értelmi vonatkozású érdek-
lődés a figyelmet nem kelti fel s nem köti le 
annyira, mint abban az esetben, ha az érdek-
lődés érzelmi szálakkal is át van szőve. Éppen 
azért nagyon fontos, hogy a tanító úgy építse 
fel tanítását, hogy abban — az értelmi elemek 
mellett — az érzelmi elemek is meg legyenek. 
Annyi bizonyos, hogy ez a kívánalom teljes 
egészében nem vihető keresztül minden tan-
táx-gyban, minden tanítási egységgel kapcso-
latban, de ha mást nem, a hasznossági, a gya-
korlati szükségességet érezze a gyermek, ami 
figyelmét máris leköti. A népiskolának azon-
ban a legtöbb tantárgya a tanítási egységek-
nek egész tömege olyan, amely alkalmas arra, 
hogy kapcsolhatunk hozzá érzelmi vonatkozá-
sokat. Sokszor meg a tanításnak tisztán az ér-
zelmi része az, ami a figyelmet ébrentartja. 



592 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 67. ÉVF ̂  

Az érzelmi vonatkozásokat legtöbbször már a 
tanítás előkészítésében felkelthetjük, mégpedig 
az érdeklődés felkeltésével kapcsolatban. Ebben 
az esetben azonban az érzelmi vonatkozásokat 
vezessük át az új anyag megismertetésének 
fokára is. Ha azonban az előkészítés tisztán 
értelmi vonatkozású anyagból állana, akkor 
nézzünk körül, hogy vájjon az új anyag meg-
ismertetése közben, vagy pedig a begyakor-
lás fokán találunk-e olyan mozzanatokat, ame-
lyeket érzelmi szálakkal kapcsolatban állítha-
tunk a gyermek elé. Ilyenkor sokszor az ér-
zelmi rész talán nem is a megismerést szol-
gálja, hanem a mélyítésnek, az elmerülésnek 
lesz az eszköze, de a figyelem felkeltésének és 
lekötésének, a tárgyhoz való kapcsolásnak min-
denesetre igen hasznos módja lesz. Az érzel-
meknek a figyelem felkeltésére való felhasz-
nálása igen fontos nemcsak tanítási, hanem 
nevelési szempontból is, mert hiszen az érzel-
mek nevelése nem lehet elszigetelt az értelem 
nevelésétől s az érzelmek valamihez mindig 
kapcsolódnak. A jó tanító azért, hogy az érdek-
lődést a tárgy iránt állandóan ébrentartsa s a 
figyelmet a tanítás anyagára irányítsa, arra 
törekszik, hogy a gyermek a tanítandó anyag-
gal mindig valami belső viszonyba kerüljön s 
ha ez megvan, akkor a figyelem is bizto-
sítva van. 

A figyelem felkeltésének és ébrentartásának 
a várakozás is igen hathatós eszköze, de csak 
akkor, ha az nem kimerítő, nejji fárasztó. 
Ilyenkor a lélek bizonyos feszültségben van s 
a tudat alá szorul minden képzet, amely nincs 
rokonságban azzal, amit várunk, amit figyelni 
akarunk. Pl. ha a gyermek lelkét tanítás köz-
ben abba az állapotba helyezzük, hogy kí-
váncsi valamely probléma eredményére, akkor 
várja, figyeli a probléma megfejtéséhez vezető 
utat. Ehhez a gondolathoz tartozik a meglepe-
tés, a hirtelen ráismerés is. Ebben az esetben, 
amilyen hirtelen szorulnak háttérbe a meg-
levő képzetek, éppen olyan erővel törnek elő 
azok, amelyek a meglepetést okozó tárgyról 
hatnak a gyermek lelkére. 

Az elmondottak mind olyan tényezők, ame-
lyek a figyelem felkeltésére, munkába állítá-
sára vonatkoznak. Vannak azonban olyan té-
nyezők is, amelyek gátlólag hatnak a figye-
lemre. Ezek a gátlások lehetnek fiziológiaiak 
és pszichológiaiak. Fiziológiai gátlások lehet-
nek pl. a fáradtság, vérszegénység, betegség, 
testi fájdalom. Éppen azért a tanítónak, ha a 
gyermek figyelmetlenségének okát keresi, tud-
nia kell azt, hogy annak nem mindig a gyer-
mek az oka, azért őt nem is kényszerítheti ki-
tartó figyelemre még akkor sem, ha ő maga 
mindent megtesz az érdeklődés ébrentartására 
s a figyelem lekötésére. Tanítás közben gyak-
ran tapasztalhatjuk, hogy az egész osztályon a 
fáradtság jelei mutatkoznak. Ezt a fiziológiai 
gátlást úgy háríthatjuk el, ha megfelelő üdí-
tésről, felfrissítésről gondoskodunk, aminek 
legjobb eszköze a változatosság, pl. játék, torna 
vagy az érdeklődést és a figyelmet valamely 
más irányba terelő tantárgy és anyag. A fá-

radtságnak azonban legjobb elhárítója a pihe-
nés, a szabad foglalkozás, miközben a gyermek 
mozoghat, szaladgálhat s azt teheti, amit akar. 

Ha nem az egész osztály figyelmetlen, hanem 
csak egyesek, akkor az okot másban kell ke-
resnünk, mégpedig azokkal a gyermekekkel 
kapcsolatban, akik figyelmetlenek. Sohase gon-
doljunk előbb pszichológiai gátlásra, mielőtt 
fiziológiai szempontból ne vizsgáltuk volna a 
figyelmetlenség okát, mert hátha a gyermek 
figyelmetlenségének oka valamely betegség, 
fájdalom, bágyadtság, amit esetleg a tanterem 
megromlott levegője is okozhat. Ha ezekre nem 
gondolunk, igen könnyen igazságtalanok lehe-
tünk a gyermekkel szemben, ami nevelésünk-
nek nagy kárára válhatik. Éppen ezért jól je-
gyezzük meg, hogy a figyelmetlenséget csak a 
legritkább esetben lehet fegyelmetlenségnek 
tekinteni. Hogy a figyelmetlenség okáról meg-
győződjünk, a figyelmetlen gyermeket erőseb-
ben vonjuk be a munkába s ha még ezzel sem 
sikerülne figyelmét felkeltenünk, bizonyára 
valami testi s a lélekre is átható nyomottság 
az oka, ezért a figyelmet nem erőszakolhat-
juk rá. 

Minthogy a test a lélekkel szorosan össze-
függ, kétségtelen, hogy a fiziológiai okok át-
hatnak a lélekre is, mégis igen sokszor külön 
kell keresnünk a figyelmetlenségnek pszicho-
lógiai okait. Ilyen ok lehet pl. ha a gyermek 
hazulról valami lelki megrázkódtatással, bá-
nattal, fájdalommal avagy nagyobb lelki meg-
mozdulást előidéző örömmel jön az iskolába. 
A tanító tehát, mikor a figyelmetlenség okát 
keresi, erre is gondoljon s ezzel kapcsolat-
ban is keresse az okokat. A figyelmetlenség 
pszichológiai oka lehet az a körülmény is, hogy 
az új anyaggal a gyermek meglevő képzetköre 
nem kapcsolódik, pedig — amint mondottuk — 
tanítás közben a figyelem ébrentartásának 
egyik elengedhetetlen feltétele a régi képzetek-
nek az újakkal kapcsolatba való lépése. Negy-
ven-ötven tagot számláló osztályban bizonyára 
akad olyan gyermek, akinek figyelmetlenségét 
ez a gátlás okozza. 

Igen gyakori eset, hogy tanítás közben a 
gyermek előveszi játékát s abban önfeledten 
elmerül. Ennek oka az, hogy lelkében erősebb 
a játék utáni vágy, mint a tárgy iránti érdek-
lődés. Ebben az esetben tehát nincs más teen-
dőnk, mint az, hogy a tárgy iránt erősebb 
érdeklődést keltsünk s a játszadozó, szórako-
zott gyermeket vonjuk be a munkába. Igaz, 
hogy ez a legtöbb esetben önkéntes figyelem 
lesz, amire különösen a kisebb gyermekek 
nem képesek, de annak is kell lennie, már 
csak az akaratnevelés szempontjából is, mert 
hiszen a nevelés egyik feladatának kell lennie, 
hogy a gyermeket önkéntes figyelemre szok-
tassuk. 

A gyermek fiziológiai és pszichológiai adott-
ságain kívül a figyelmetlenség okát igen sok-
szor kell keresnie a tanítónak önmagában is. 
Gondoljunk csak vissza egy-egy tanításunkra! 
Bizonyára még a legjobb tanításunkban is 
akadnak olyan mozzanatok, amelyek nem vol-
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tak alkalmasak a gyermek érdeklődésének fel-
keltésére, figyelmének lekötésére és állandó 
ébrentartására. Mikor tanításainkat ebből a 
szempontból vizsgáljuk, ne elégedjünk meg 
csupán a tények megállapításával, hanem ke-
ressük az okokat is, amelyek igen sokfélék 
lehetnek. Pl. lehet, hogy az anyag kiválasztá-
sában hibáztunk, mert nem azt az anyagrészle-
teket dolgoztuk fel, ami a gyermeknek való, 
ami érdekli, amiben hasznosat lát, ami lelki 
világához közel esik, ami képzeletét foglalkoz-
tatja, ami vágyat ébreszt lelkében, ami akara-
tát edzi, tettre készteti s ami munkába állítja, 
elfoglalja. Az is lehet, hogy helyesen szemel-
tük ki az anyagot s az nekünk érdekesnek is 
tetszik, de nem tudtuk a gyermek lelkéhez 
simuló érdeklődést, figyelmet felkelteni. Avagy 
talán az új és a régi anyag között nem volt 
meg a kellő anyag a képzetkapcsoláshoz, ami 
a gyermek figyelmét csökkentette. Vagy talán 
a szemléltetéssel kapcsolatban történtek olyan 
hibák, amelyek a figyelmet mellékvágányra 
terelték, esetleg szétforgácsolták. Lehet, hogy 
a tanítás menetében, felépítésében voltak olyan 
hibák, melyek gátolták a figyelmet. Az is 
lehet, hogy talán tanítási modorunk nem volt 
a gyermekhez s a tárgyhoz simuló. De lehet, 
hogy a gyermek figyelmetlenségének a tanító 
kedvetlensége volt az oka, amit megérez a 
gyermek s ez is a figyelem rovására történik. 
Ezeken kívül még több olyan oka lehet a 

figyelmetlenségnek, amely nem a gyermekben, 
hanem a tanítóban keresendő. 

Ha a tanításunkban megtaláltuk a figyelem 
gátlását, csökkenését okozó mozzanatokat, ak-
kor törekedjünk arra, hogy következő tanítá-
sunkban mindezeket elkerüljük. 

A pedagógiai érzékkel ós hozzáértéssel be-
rendezett iskolai élet is nagyban hozzájárul a 
gyermek figyelmének állandó ébrentartásához. 
Ha a gyermekek látják, érzik és tudják azt, 
hogy az iskolában minden rendben, percnyi 
pontossággal, a legnagyobb következetességgel 
és lelkiismeretességgel történik, ha érzik azt, 
hogy minden órában, minden percben tovább-
haladnak a munkában, amiben nincs megállás, 
zökkenés, munkakedvhiány, ők maguk is bele-
helyezkednek abba a légkörbe, aminek ered-
ménye az lesz, hogy figyelemmel dolgozik 
tanító és tanítvány egyaránt. 

A figyelem felkeltése és ébrentartása azon-
ban nem történhetik minden korban egyfor-
mán. Tudjuk, hogy az iskolába lépő hatéves 
gyermeknek még önkéntelen a figyelme, azért 
— különösen az iskolaév legelején — még min-
den új előtte, ami az iskolában van, ami ott 
történik. Már magában véve ezek az újdonsá-
gok is önkéntelenül lekötik figyelmét. Ezt az 
önkéntelen figyelmet kell az érdeklődés neve-
lésével kapcsolatban fokoznunk, nevelnünk egé-
szen az önkéntes figyelemig, ami a tovább-
tanulásiak is egyik legbiztosabb eszköze lesz. 

Fonálvető fogas. Szenna. (Somogy m.) 
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H l J ^ E A I I i K O L A É S T A N Í T Ó I Ö N K É P Z É S . 

írta : dr. LUX G Y U L A . , 

.A.z új népiskolai Tanterv megjelenése óta igen 
sokat emlegetik a munkaiskolát. Sokan magya-
rázták már, sokszor olyanok is, akik nem is ér-
tették meg ezt a nagyjelentőségű elvet. Tudjuk 
azt is, hogy az új tantervi Utasítások is a munka-
iskola elve alapján állnak s így az, aki azokat 
áttanulmányozza, tiszta képet kaphat a munka-
iskola lényegéről. Itt talán nem is kellene egye-
bet tennem, mint utalni az Utasításokra, a Nép-
tanítók Lapjára és az új szellemben írt vezér-
könyvekre. Ha mégis idehozom ezt a kérdést, 
teszem azt azért, mert tanítói körökben szerzett 
tapasztalataim arról győztek meg, hogy ezt a 
kérdést nem lehet elég sokszor megvilágítani, je-
lentőségét nem lehet elég sokszor hangoztatni. 
Az én célom azonban most nem a munkaiskolái 
elvnek a magyarázata, hanem a munkaiskola és 
a tanítói önképzés közti összefüggés kimuta-
tása. 

Az új Tanterv tagadhatatlanul igen nagy ne-
hézségek és feladatok elé állította a tanítóságot, 
főleg azokat a kartársakat, akik a képzőt az új 
népiskolai tanterv megjelenése előtt végezték, 
vagyis akik még a régi Tanterv alapján nyer-
ték kiképzésüket. A nehézség nemcsal? abban 
rejlik, hogy meg kell tanulniok az új Tanterv 
anyagát, hanem főleg abban, hogy át kell alakí-
taniok, más irányba kell terelniök, más szellem-
mel kell telíteniök egész tanítói munkájukat, 
egészen más síkra kell terelniök az iskolai mun-
kát. Én úgy látom, hogy a magyar népoktatás-
ügy legnehezebb és legfontosabb problémája je-
lenleg az, hogy a magyar tanítóság magáévá 
tudja-e tenni az új Tanterv szellemét, irányát, 
módszerét és munkáját, mert ezen múlik a ma-
gyar népoktatás jövője. 

Azt hiszem, hogy ma már nincs pedagógus, 
aki kétségbevonná, hogy a munkaiskola elve 
alapján való tanítás sokkal értékesebb és sike-
resebb. Igazi nevelői oktatást nem is tudunk 
munkáltató tanítás nélkül elképzelni, mert ma 
azt valljuk, hogy igazi tanításnak csak az ön-
tevékenységen alapuló, a gyermek aktivitását 
fejlesztő, a testi és lelki erőket és képességeket 
gyakorló oktatás tekinthető. A régi iskolának 
gépies és drillszerű munkáját ma már nem is-
merjük el igazi nevelőtanítói értékeknek. Ez a 
tanítás ma már nem tudja kielégíteni a kultú-
rával telített életnek a követelményeit. Ezeket a 
követelményeket már csak a mai életigények-
hez szabott munkaiskolái oktatás útján próbál-
juk elérni. De elérni sohasem fogjuk, mert az 
élet mindig előbbre van, mint az iskola és az 
iskolának nyomon kell követnie az életet. Külö-
nösen a népiskolának kell lépést tartania az élet-
tel, mert a népiskola öncélú iskola, vagyis az 
élet számára előkészítő iskola, az élet iskolája 
és nem más iskolák előkészítő iskolája. Az élet 
iskolája pedig azonos a munkaiskolával. Ma 
már tisztán látjuk, hogy magasabb műveltséget 

és jobb nevelést csak a munkaiskola elve alap-
ján álló oktatással tudunk nyújtani. 

Akkor, amikor magasabb műveltségre és jobb 
nevelésre törekszünk, semmiesetre sem fogjuk 
a régi oktatás eszményeit követni, mert ezek az 
eszmények egy letűnt világszemlélet eszményei 
voltak, amely az anyagban, a matériában és a 
mennyiségben vélte a dolgok lényegét meglátni. 
A háborúelőtti oktatásban pl. a műveltség fo-
galma többé-kevésbbé azonos volt az ismeret-
anyag mennyiségével. Művelt embernek minősí-
tettek mindenkit, aki bizonyos mennyiségű is-
meretre tett szert, amit iskolai évek és bizonyít-
ványok számával mértek. Aki valamilyen dip-
lomára tett szert, vagyis tanúságot tett arról, 
hogy bizonyos mennyiségű ismeretanyagot be-
emlézett, azt minden további nélkül művelt em-
bernek tekintették. A mai világszemlélet azon-
ban már nem azt tekinti műveltnek, aki bizo-
nyos mennyiségű ismeret és bizonyos irányú 
készség felett rendelkezik, hanem az ismeretek 
szerzése és készségek gyakorlása révén mélyen 
átszántott, kicsiszolt, kifinomodott, a szép, a jó 
és az igaz iránt érzékennyé vált és nemes erköl-
csiséggel telített lelkű embert. A régi iskolában 
értékesnek csak az ismeretanyagot tekintették, 
csak az értelmet fejlesztették, ezzel szemben a 
munkaiskola az ismeretanyagot is fontosnak 
tartja, de értékesebbnek tekinti azt a munkát, 
amely a tanuló egész lelkét foglalkoztatja, amely 
a lelket műveli és értékélményekkel telíti. A régi 
iskolában az ismeretszerzés cél volt, a munka-
iskolában csak eszköz a kiművelt lélek elérése 
céljából. A munkaiskola is nyújt ismereteket, 
de úgy, hogy az ismeretszerzés munkája a ta-
nuló lelkét átgyúrja, kicsiszolja, megfinomítsa, 
nemes élmények iránt fogékonnyá tegye, maga-
sabbrendű élet iránti vágyat ébresszen, tisztul-
tabb erkölcsi érzéket fejlesszen, vagyis az isme-
retszerzésnél nem az ismeretet magát, nem annak 
a mennyiségét tartja fontosnak, hanem azt az 
eljárást, amellyel a tanuló veleszületett tehetsé-
geit és képességeit, a tanuló egész lelkét szemé-
lyiséggé tudja átalakítani. Ma tehát a munka 
minőségét helyezzük előtérbe, Ma már nem azt 
tekintjük jó tanítónak, akinek a tanítványai so-
kat tudnak reprodukálni, hanem aki minden 
tanulójának ki tudja fejleszteni a veleszületett 
tehetségeit, képességeit, amelyekre az életben 
szüksége lesz, amelyeket az életben továbbfej-
leszthet. 

Szeretném egy konkrét példával is igazolni 
azt a felfogásbeli különbséget, amely a régi 
és az új oktatás között fennáll. Ezt az új Tan-
terv egy-egy tételének szembeállításával fogom 
megvilágítani. A tételt bármely tantárgy köré-
ből vehetnők; ezúttal a fogalmazástanítás köré-
ből veszem. A régi Tanterv a fogalmazástaní-
tásra vonatkozólag még a IV. osztályban is ezt 
írta elő: „Szépírási gyakorlatok, nyelvtan, főleg 
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helyesírási feladatok. E mellett szövegek máso-
lása, diktálás után s emlékezetből való iratáé. 
Az olvasmány tartalmának kivonata, feltett kér-
dések szerint. A tanító által elmondott rövid és 
egyszerű meséknek, elbeszéléseknek, esetleg le-
veleknek Íratása". Ha ezt a tantervi előírást a 
munkaiskola szemüvegén keresztül nézzük, azt 
kell megállapítanunk, hogy ennek minden mon-
data a legkiáltóbb ellentétben van mindazzal, 
amit ma oktatásnak, nevelésnek nevezünk, mert 
a tanuló önálló munkásságát, öntevékenységét 
teljesen lehetetlenné teszi; a tanuló lelkében rejlő 
képességeket tökéletesen elfojtja, gépies, gondol-
kodásnólküli tevékenységre kényszeríti és igen 
távol áll attól a céltól, hogy a tanuló önálló fo-
galmazványt tudjon valaha írni, mert mindaz, 
amit a régi Tanterv fogalmazástanítás címén 
követelt, nem volt más, mint a fogalmazás 
külső, technikai része és mindennek nevezhető, 
csak fogalmazástanításnak nem. A tanulónak 
sohasem kellett gondolkoznia, mert hiszen min-
dent készen kapott, amit le kellett írnia, tehát 
soha alkalmat sem adtak neki arra, hogy maga 
fogalmazzon meg egy saját gondolatot, egy sa-
ját élményt. Másolás, diktálás után való iratás, 
a legjobb esetben készen kapott gondolatoknak 
leírása volt a fogalmazástanítás munkája. Hogy 
a népiskolai tanulónak is azért kell fogalmaz-
ványt készítenie, hogy közölje saját élményét, 
gondolatát, érzelmeit, arra a régi oktatás soha-
sem gondolt. Ennek következménye volt, hogy 
a népiskolából kikerült tanulók képtelenek vol-
tak a legegyszerűbb fogalmazványnak megírá-
sára, mert sohasem tanították, sohasem szok-
tatták arra, hogy a saját élményeit, a saját gon-
dolatait vesse papírra. 

Mit mond ezzel szemben az új Tanterv? Azt 
mondja, hogy a tanulók írjanak fogalmazványo-
kat a saját szemléleteik, tapasztalataik, élmé-
nyeik köréből, írjanak fogalmazványokat az is-
kolában tanultakkal és olvasottakkal kapcsolat-
ban, de újabb szempontok kitűzésével; ugyan-
ebből a körből érzelmeket keltő mozzanatok ön-
álló elbeszélését is kívánja. Kívánja valamely 
eseménynek az elképzeltetését vagy leírását, 
egyedül vagy együttesen szemlélt eseményeknek 
a leírását stb. Azt kívánja tehát, hogy a tanuló 
a veleszületett közlőkészséget használja fel arra, 
hogy saját élményeit, tapasztalatait, gondola-
tait, érzelmeit vesse papirosra azzal a céllal, 
hogy mindarról, amit ő átélt, tapasztalt, érzett, 
gondolt, mások is tudomást szerezzenek. Ez nem 
gépies munka, ez önálló lelki-testi tevékenység, 
ez igazi munka, mert arra kényszeríti a tanulót, 
hogy a saját lelki erőit, képességeit, lelki tartal-
mát vegye igénybe. Ez foglalkoztatja a tanuló 
lelkét, gyakoroltatja képességeit, előkészíti az 
életre, megtanítja arra, hogy majd képes legyen 
az életben is írásban közölni másokkal saját él-
ményeit, tapasztalatait, gondolatait. Hogy meny-
nyi alkalom kínálkozik ilyen szellemű okta-
tásnál a nevelésre, azt itt nem is kell hang-
súlyoznom. 

Ezt a példát csak azért ragadtam ki, hogy 
szemléltessem vele egyfelől azt, hogy milyen 
óriási különbség van a régi és az új Tanterv 

között, másfelől azonban azért, hogy alkalmam 
legyen rámutatni arra is, hogy milyen nagy 
követelményeket, milyen egészen más termé-
szetű készültséget kíván a munkaiskolái oktatás 
a tanítótól. A munkaiskolában csak az a tanító 
végezhet sikeres munkát, aki rendelkezik azzal 
a szakműveltséggel és azzal az általános művelt-
séggel, amilyet a munkaiskola oktatáselve meg-
kíván. 

A munkaiskolái oktatás a pedagógiai, didak-
tikai, módszertani és egyéb szakismereteknek 
nagy tárházát követeli a tanítótól. Maradjunk 
csak annál a példánál, amelyet a régi és az új 
Tantervből kiragadtam, a fogalmazástanításnál. 
A régi fogalmazástanításnál nem volt pl. semmi-
féle lélektani ismeretre szüksége a tanítónak, 
mert csak másoltatni, diktálás után iratni kel-
lett. A munkaiskolában azonban az általános és 
a gyermeklélektan alapos ismeretére van szük-
sége, hogy megállapíthassa, hogy egy 8, 9, 10 
vagy 12 éves tanulónak milyen fogalmazási té-
telt adjon, mert ismernie kell a 8, a 10, a 12 éves 
tanulók lelki világát, lelki szerkezetét, érdeklő-
dési irányát, asszociációs képességeit, szóval 
egész lelki életét, hogy mindig a megfelelő fel-
adatot adhassa, mert ezen ismeretek nélkül mun-
kája nem lesz tudatos és sikeres. A régi Tan-
terv alapján nem sokat kellett törnie a tanító-
nak a fejét, hogy mi legyen a fogalmazvány 
témája, mert csak elővette a könyvet s már ír-
hattak is a tanulók. A munkaiskola tanítójának 
azonban már előre ki kell dolgoznia a tervet, 
hogy hogyan fogja irányítani a tanítást, milyen 
élményeket fog nyújtani, amelyek alkalmasak 
lesznek egy fogalmazvány íratására, tehát a di-
daktikai ismereteknek egész sorára van szük-
sége, hogy feladatát jól megoldja. A régi Tan-
terv alapján jóformán semmiféle módszertani 
ismeretre nem volt szüksége a tanítónak a 
fogalmazástanításnál. A munkaiskola tanítója 
módszertani isineretek nélkül meg sem tud in-
dulni. A régi Tanterv alapján nem kellett, nem 
is lehetett semmiféle nevelői mozzanatot bele-
vinni a fogalmazástanításba, a munkaiskolában 
a fogalmazástanítás a nevelési alkalmaknak 
hosszú sorát teszi lehetővé. Régente nem volt 
szüksége a tanítónak neveléstani ismeretekre a 
fogalmazástanításnál, úgy is jól végezhette mun-
káját; a munkaiskola tanítójától igen sok neve-
léstani ismeretet kívánunk. Folytathatnám a 
sort, hogy kimutassam, mennyi speciális szak-
ismeretre van a munkaiskola tanítójának szük-
sége. 

De a tanítónak nemcsak ezekre a speciális 
szakismeretekre van szüksége, hanem az általá-
nos ismereteknek, az általános műveltség körébe 
tartozó ismereteknek nagy tárházára is. A régi 
tanítási mód mellett ugyanis a tanító meg lehe-
tett nagyobb általános műveltség nélkül is, mert 
ő beszélt, ő kérdezett, a tanulónak csak az általa 
feladott kérdésekre kellett felelnie. A tanuló 
sohasem kérdezett, neki csak befogadni kellett. 
A munkaiskolában azonban a tanító aránylag 
keveset beszél, ott a tanulók beszélnek és ami a 
legfőbb, a tanulók kérdeznek. A régi tanítási 
mód egészen természetellenes volt abból a szem-
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pontból, hogy ott csak az kérdezett, aki tudott 
és az felelt, aki tudni akart valamit. A természe-
tes dolog az, hogy az kérdez, aki tudni akar va-
lamit, amit még nem tud, tehát az iskolában a 
tanuló. Ez egyezik a gyermek lelki alkatával, 
mert minden gyermekben benne van a vele-
született hajlam a kérdezésre, a tuduivágyásra. 
De ha a tanulónak kérdezni szabad, sőt kérdez-
nie kell, akkor természetesen sok minden iránt 
fog érdeklődni és a jól vezetett iskolában kell is 
sok minden iránt érdeklődnie és akkor a tanító-
nak felelnie kell. Felelni azonban csak az képes, 
aki tud. A munkaiskola tanítójának tehát sokat 
kell tudnia, hogy sokat felelhessen. A munka-
iskolában jó tanító csak nagy szakismerettel, 
nagy általános műveltséggel rendelkező-tanítója 
lehet. A régi iskola tanítási eredményéből nem 
lehetett a tanító szak- és általános műveltségére 
következtetni; a munkaiskola tanítási eredmé-
nye egyenes arányban áll a tanító szakismere-
teivel és általános műveltségével. 

íme, látjuk tehát, hogy a munkaiskola elve a 
működő tanítóságot egészen új és igen nagy fel-
adatok elé állította. Ez a körülmény ismét iga-
zolja azt a tételt, hogy a tanítóképző a tanító 
számára csak azokat az alapismereteket nyújt-
hatja, amire az iskolában szüksége van. Nem 
volt ós nem lesz soha olyan tanítóképző, nevez-
zük akár egyszerűen tanítóképzőnek vagy taní-
tói akadémiának, amely a tanító számára töb-
bet fog tudni nyújtani az alapismereteknél. A ta-
nítóképzés csak az alapokat adhatja ahhoz a 
speciális kultúrához, amelyre a tanítónak szük-
sége van. Ezeken az alapokon azután mindenki-
nek magának kell felépítenie azt az épületet, azt 
a kultúrpalotát, amely hivatva van nemzedéke-
ket oktatni, nevelni. Azonban soha oly nagy 
mértékben nem volt a tanítói önképzésre oly 
nagy szükség, mint most, a munkaiskola elvé-
nek diadalra jutásakor. Elmúlt az az idő, ami-
kor a tanító azt hitte, hogy az oklevél megszer-
zésével megszerezte mindazt, amire szüksége van. 
Aki nem épít tovább, annak az alapjai is szét-
mállanak lassanként és végül nem marad sem-
misem. Aki nem épít tovább, az nem fog tudni 
részt venni a munkaiskola munkájában, az nem 
fog eljutni az új Tanterv szelleméhez, az nem 
fogja tudni foglalkoztatni növendékeit, az nem 
fog igazi tanítói munkát végezni. 

Azt ne mondja senki, hogy számára az ön-
képzés lehetősége nem áll fenn, vagy hogy meg 
van nehezítve, mert ismerek tanyai tanítókat, 
akik kiváló természettudósok, régészek, néprajz-
kutatók lettek. Az önképzés nem helyhez van 
kötve, hanem lélekhez, akarathoz. Akinek a lel-
kében megvan a vágy, az akarat az emelkedés-
hez és aki érzi, hogy mit vár tőle a nemzet, az 
a tanyán is nagyobb kulturáltságra fog szert 
tenni, mint az, aki nagyvárosban él, de a lelké-
ből hiányzik a kötelességtudás, a magasabb kul-
turáltság utáni vágy. És ne feledjük azt se, hogy 
a nemzeti kultúra emelését célzó új Tantervet 
csak akkor tudjuk megvalósítani, ha a legna-
gyobb odaadással képezzük magunkat, mert 
üres szólam marad minden, ami az új Tanterv-
ben van, ha annak életet nem tudunk adni na-

gyobb kulturáltsággal. És ne tévesszük szem elől 
azt sem, hogy kis nemzet vagyunk és a kis 
nemzet fennmaradásának egyetlen biztosítéka 
magas kultúrája. A műveletlen népeket játszi 
könnyűséggel gyűrik le a művelt népek, még ha 
számra nézve kicsinyek is. A magyar nemzet-
nek ma olyan tanítókra van szüksége, akik az 
oklevél megszerzésével nem tették le a könyvet, 
akik át vannak hatva attól a tudattól, hogy kul-
túrát adni csak az tud, akinek kultúrája van. 

Most még egy kérdést szeretnék a tanítói ön-
képzéssel kapcsolatban érinteni. Mint tanítókép-
zéssel foglalkozó embernek, bőven vannak ta-
pasztalataim az önképzést illetőleg. Örömmel 
kell megállapítanom, hogy a magyar tanító ta-
nulnivágyó, kultúrát kedvelő, hivatását szerető 
ember. De azt is meg kell állapítanom, hogy 
igen sokan akarnának tanulni, de nem tudják, 
miként fogjanak hozzá, mit tanuljanak. A fele-
let nagyon egyszerű: tessék mindenekelőtt ala-
posan megtanulni a tantervi Utasításokat. Az 
Utasítás ma a népoktatási irodalom legalapo-
sabb és legfontosabb munkája. A címe persze 
nem kecsegtető, annál szebb és értékesebb azon-
ban a tartalma. Az Utasítás minden további ta-
nulmánynak az alapja, kiinduló pontja. Tudom, 
hogy minden tanító elolvasta az Utasításokat, 
ha másért nem, hát kíváncsiságból. De az nem 
elég. Az egyszeri olvasás nem jelent nyeresé-
get; az Utasításokat úgy kell tanulmányozni, 
mint ahogy a tanítóképzőben a pedagógiai lec-
kéket tanultuk. Az olvasmányokból jegyzeteket, 
kivonatokat készítünk magunknak, időközön-
kínt ismétlünk. 

Nálunk nem szokás az, hogy a tanítókat és ta-
nárokat időközönkint megvizsgáztatják és to-
vábbi előmenetelük attól függ, hogy feleltek 
meg a vizsgálaton. Pedig ilyen szokás nem ár-
tana, mert jelentékenyen emelné a közoktatás 
nívóját. Mivel ilyen rendelkezés nincs, a taní-
tóságnak meg kell teremtenie azt a pedagógiai 
légkört, azt a tanítói lelkiismeretet, amely rende-
let nélkül is arra készteti az oktatókat, hogy 
saját lelkiismeretük előtt vizsgázzanak. 

A pedagógust az különbözteti meg a többi szel-
lemi munkástól, hogy nem lehet egyoldalú, mint 
pl. az orvos, a mérnök, az ügyvéd stb. A tanító-
nak a pedagógiai műveltségen felül sokoldalú 
általános műveltségre is szüksége van. A peda-
gógiai és közműveltségi ismereteken felül azon-
ban még olyan ismeretekre is szükségük van, 
amelyek nélkül munkaiskolái oktatást el sem 
tudunk már képzelni s ez a szülőföldismeret. 
A munkaiskola tanítójának jól kell ismernie 
községének a földjét, talaját, földtani szerkeze-
tét, földrajzi vonatkozásait, történetét, ismernie 
kell népét, népének minden megnyilatkozását, 
építészetét, viseletét, szokásait, költészetét, mű-
vészetét stb. Igaz, hogy ennek az anyagát a leg-
több esetben magának a tanítónak kell össze-
gyűjteni, de nem ismerek szebb feladatot tanító 
számára, mint azt, hogy szeretettel tanulmá-
nyozza azt a népet, amelynek gyermekeit tanítja, 
neveli. Mert szeretni csak azt tudjuk, amit is-
merünk és másokkal is megszerettetni csak azt 
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tudjuk, amit mi szeretünk. És nincs szebb fel-
adat, mint tanítványainkkal megszerettetni a 
szülőföldet. A falusi ember számára a haza az 
ő faluja; ha azt szereti, akkor a hazáját is sze-
reti. Hogy pedig népünk nem ismeri sem a falu-
ját, sem önmagát, de valljuk meg őszintén, hogy 
még mi is aránylag igen keveset tudunk falunk-
ról és népünkről, az kétségtelen. Hogy a falu-
nak és népünknek megismerésénél a tanítóra 
nagy szerep vár, az tagadhatatlan. A szülőföld-
ismeret még igen kezdetleges fokon áll, a tudo-
mány a tanító segítségét várja, kéri, mert a né-
pet senki sem ismerheti meg olyan mélyen, oly 
igazán, mint a tanító. 

Igyekeztem rámutatni azokra a feladatokra, 
amelyek az új Tanterv életbeléptetése folytán a 

tanítókra hárulnak. Igyekeztem kimutatni, hogy 
az új Tanterv csak írott malaszt marad mind-
addig, amíg a munkaiskola elve mindnyájunk 
vérévé nem válik. A Tanterv végső célja az, 
bogy a magyar nemzetet magasabb kultúrához 
vezesse, de a magasabb kultúrához a magasabb 
kultúrájú tanító van hivatva vezetni. A magyar 
népoktatásügy jövője attól függ, sikerül-e a ma-
gyar tanítóság lelkiismeretét megmozgatni e cél 
szolgálatában. A magyar nép jövője a magyar 
tanító kezébe van letéve. A magyar nép ma sú-
lyos élet-halálharcot vív és győzelme vagy bu-
kása azon fordul meg, léte vagy nemléte attól 
függ, sikerül-e a nép legszélesebb rétegeit olyan 
magas kultúrfokra emelni, amely a győzelem, a 
lót alapfeltétele. 

A TA3ÍIJLÓIFJÚSÍG 
TESTNEVELÉSÉNEK TÖRTÉNETI FEJLŐDÉSE. 

í r t a : 1VÁNKOVITS KÁLMÁN. 

iTlagyarországnak az olimpiai és más nemzet-
közi versenyeken elért kimagasló sporteredmé-
nyei nemcsak az egész világ sporttársadalmát 
ejtik egyre-másra ámulatba, hanem kutatásra és 
tanulmányozásra is ösztönzik egyes nemzetek 
sportvezetőit, hogy megfejtsék a részükre meg-
magyarázhatatlan!: miként képesek az elnyo-
mott, elcsigázott, gazdasági nehézségek folytán 
hiányosan táplált magyarok számarányukat sok-
szorosan meghaladó százalékban sorozatos győ-
zelmeket, kitűnő eredményeket elérni az előnyö-
sebb életkörülmények közt élő és számban ki 
sem fejezhetq túlsúlyban levő nemzetekkel szem-
ben1? E kutatók legtöbbje megelégszik azzal a 
legegyszerűbben bizonyítható megállapítással, 
hogy a magyar testi kultúra kitűnően bevált 
testnevelési törvényen (1921: LIII. t.-c.) nyug-
szik s egységesített, az államhatalom kezében 
összpontosuló vezetés folytán képes a másként 
megmagyarázhatatlan kitűnő sporteredmények 
felmutatására. 

Vannak, akik továbbmenve testi kultúránk ré-
gebbi nyomait, történeti kifejlődését kutatják s 
itt vélnek magyarázatot találni, mint például 
dr. Mehl Ervin, akinek ilyen kutató cikke leg-
utóbb jelent meg a „Leibesübungen und körper-
liche Erziehung" című, egyik legelterjedtebb 
német folyóiratban. Mehl dr. a remekül kifejlesz-
tett magyar sportélet gyökerét Mária Terézia 
királynő által 1777-ben kiadott közoktatásügyi 
rendeletben, a Ratio Educationisban véli fel-
lelni, mert ez a rendelet intézkedéseivel meg-
előzte az egész művelt nyugatot, az akkori vi-
lág összes nemzeteit is. 

Külföldiek részéről tapasztalható ily jelensé-
gek bizonyára érdekesebbé teszik nekünk, ma-
gyaroknak, ha testi kultúránk nyomait, az ed-
dig megtett történeti utat mi magunk vizsgál-
juk s végezzük el azt a kutató munkát, amelyen 
keresztül, ha nem is magyarázatot találunk, de 
közelebb megismerkedünk a mi testnevelésünk-

nek a külföld által annyira megcsodált szerve-
zetével. Erre a megismerésre elsősorban az ér-
dekelt pedagógusnak van szüksége, mert csak a 
teljes történeti háttér megismerésével és az 
azon nyugvó szervezet biztos ismeretével válik 
munkája tudatossá s így igazán értékessé. Ezt a 
célt tartom szem előtt, amikor folytatólagos köz-
leményekkel az élet ütőerét kezükben tartó pe-
dagógusok elé hozom a magyar testi kultúra 
szervezetét, legelsőbben — amint azt a címben 
is kifejezésre juttattam — az iskolai testnevelés 
történeti kifejlődését. 

Hazánkban az iskolák keletkezése egybeesik a 
kereszténység elterjedésével. Pogány őseink csak 
az ősi magyar virtus, a harci készség fejleszté-
sére fordítottak gondot, mert hiszen a népván-
dorlás nem volt egyéb, mint a fegyelemmel ed-
zett harcias nemzetek győzelme az elpuhult, fe-
gyelmezetlen gyengébbek felett. A honfoglalás 
bebizonyította, hogy harci erényeik meghozzák 
a várt eredményt; letelepedve e hazában, jó ka-
tonák maradtak továbbra is s ha a békésebb idő 
erre alkalmat nyújtott, gyermekeiket vadászat-
tal, lovaglással, íjlövészet gyakorlásával készí-
tették elő az elkövetkező csatározásokra. A test 
harcálló edzése, a fegyverek mesteri forgatása 
volt a gyermeknevelés legfőbb iránya és ez ma-
radt még századokkal folytatólag is. A legelő-
kelőbb ifjak beállottak ugyan a király és a fő-
urak udvarába apródszolgálatra, ahol a gáláns 
viselkedést és itt-ott a betűvetés tudományát is 
tanítgatták, előtérben azonban a testi, a lovagi 
nevelés állott. 

Már Szent István és Árpád-házi királyaink 
bőséges támogatásával a szent Benedek-rend és 
a római katolikus egyházfők alapítottak ugyan 
számos latin iskolát, ahol komoly szellemi okta-
tásban részesültek a bekerült ifjak, ezekbe a ko-
lostori iskolákba azonban főleg csak azok men-
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tek és csak azuk kaptak helyet, akik papi pályára 
készültek. Természetes, hogy a szent falak kö-
zül a testnevelés teljesen száműzve volt. Az ok-
tatást végző atyáknak éppen elég gondot oko-
zott az addig csak testi edzéssel élő ifjak meg-
zabolázása, a vad, harcias családi környezetben 
felcseperedett gyermekeknek a szelídlelkűségre 
való előkészítése. A szigorú aszkézis, a test kí-
méletlen sanyargatása szerepelt ezekben az is-
kolákban, mint legalkalmasabb eszköz a testi 
erő, a harcszomjas vér fel-feltörő szavának le-
nyügözésére. 

De a kezdetben hasznos és szükséges eszköz 
alkalmazása mindinkább tért hódított és túl-
zásba ment át és a középkorban élő emberiség-
nek már nagy tömege megtagadta testét, földi 
létét, hogy csak lelkének és az eljövendő túl-
világnak éljen. 

A normális élettől való ilyen eltérés reakciója 
nem maradhatott el. A tudományok és művésze-
tek újjáélesztésével, a renaissanceval együttjár 
a régi görög testi kultúra újjászületése is. Előre-
tör a humanizmus s a XV. század humanista 
írói az ember újbóli felfedezését hirdetik. Kez-
detben ugyan csak elméleti eredménnyel ismer-
tetik a klasszikus görög testedzés testet és lel-
ket egyaránt nemesítő gyakorlatait, amely nem 
a fegyverek forgatására, a kíméletlen és brutá-
lis harci fogásokra oktat, hanem csak a test ere-
jének egészséges fejlesztésére fekteti a súlyt s 
az elpuhulás veszélyétől megóva, olyan küzde-
lemre serkenti az ifjúságot, amelyben nem fegy-
verek, hanem a test edzettsége, rugalmassága és 
az ügyesség játsszák a főszerepet. Sutba kerül 
tehát a nehéz páncél s vele a lovagkor merev 
formalitásai s a görög testi kultúra felé indulás 
a felújuló török veszedelem hatása alatt a Hu-
nyadiak példaadásával visszaviszi a magyaro-
kat az ősi liarci erények gyakorlásához, az ed-
zett, rugalmas test neveléséhez. 

A humanista tanok tehát nálunk csak közve-
tett eredményekkel éreztetik hatásukat, az ókori 
sportok közül csak azok tudnak a gyakorlatban 
elterjedni, amelyek hasonlatosak a népies játé-
kokhoz, vagy amelyek a törökdúlás folytán fel-
fellángoló harchoz készítenek elő. De észrevétle-
nül hatással van a következő generációk okta-
tására és előkészíti a magyarságot arra, hogy 
megértéssel fogadja a sárospataki főiskola tudós 
professzorának, Comenius Ámos Jánosnak az 
iskolai ifjúság sportjára vonatkozóan adott 
nagyvonalú programmját. 

Comenius nem volt magyar származású s 
mindössze csak négy évet töltött Magyarorszá-
gon; ez a négy év (1650—54) azonban hányatott 
életének legnyugalmasabb négy esztendeje volt 
s itt nyílott alkalma megírni azokat a műveit, 
amelyekben a sportra vonatkozó eszméit lefek-
tette. Comeniusban egyesült a teoretikus huma-
nista bölcseség a praktikus, modern sportember-
rel. A „Fortius Redivivus" c. munkájának vezér-
gondolata, hogy az iskola ne legyen teher a ta-
nulókra, ne legyen az részükre nyűg, hanem já-
tékhely, ahol a tanulás a léleknek és testnek kel-
lemes és élvezetes mozgásokkal tarkított munká-
jából áll. A testnek erőt, az agynak élességet a 

fürgeség, a mozgás, a virtus ád. Ezért testedző 
játékokat foglal tantervébe, amelyeket a tanulók-
nak rendszeresen végezniök kell. Elvei legnép-
szerűbben jelentkeznek a Lőcsén, 1685-ben négy 
nyelven (latin, német, magyar és cseh) megje-
lent „Orbis Pictus" — „A látható világ... az az: 
minden derekassab ez világon lévő dolgoknak és 
ez életben való cselekedeteknek leábrázolása és 
Deák, Német, Magyar és Tót meg-nevezése a 
fellyülvaló írásoknak és szóknak laystromávaV 
című művébeu. Ebből a legegyszerűbb előkép-
zettségű ember is bepillantást nyer mindabba, 
ami az akkori világban érzékelhető volt. Így a 
sportra, testnevelésre vonatkozó ismereteket is 
jelentős mértékben tárgyalja és viszi bele a nép-
oktatás anyagába. Sajnos, épp e nagyméretűség 
volt az egyik oka, hogy prograinmja akkor nem 
valósulhatott meg. De tanait szívesen fogadták 
és propagatív értéke elvitathatatlan. A későbbi 
korokban, sőt a mai modern testnevelésben is fel-
lelhetők Comenius nagy elgondolásának nyomai. 

Comenius hatása alatt több iskola rendtartá-
sában, illetve iskolai törvényben szabáyozza a 
testnevelést, kezdetben különösen oly iskolák, 
ahol külföldön végzett protestáns férfiak kezé-
ben volt az igazgatás. 

A külföldön mindinkább térthódító modern 
nevelés egyebekben is érezteti hatását. Itt is, ott 
is felmerül egy lovagi vagy nemesi iskola léte-
sítésének óhaja. Ez iránt javaslatot is terjeszt 
az 1715. évi LIX. törvénycikkel kiküldött Orszá-
gos Bizottság az uralkodó elé s hasonló kérelmet 
terjesztenek elő a rendek 1723 május 7-én, sőt az 
ifjúság modern nevelésére irányuló közóhaj az 
1741. évi XLIII. törvénycikkben is hangsúlyo-
zottan kifejezésre jut. A következő évben, 1742-
ben Koppi Odó apát a Helytartótanács útján két 
javaslatot is terjeszt az uralkodó elé a felállí-
tandó magyar nemesi akadémia tervével és 
anyagi megoldásának kivihető megjelölésével; 
mindennek dacára nem történt semmi. Színleg 
folytattak ugyan megbeszéléseket, sőt tárgyalá-
sok indultak a megfelelő hely kikeresésére nézve 
is, de a komoly hozzájárulási szándék hiányzott 
az uralkodóban s így a testnevelésre is rend-
kívüli súlyt helyező hatalmas elgondolás nem 
valósulhatott meg. Az ok, amelyen az elgondolás 
megbukott, valószínűleg az volt, hogy a terve-
zett létesítmény túlságosan magyar, a nemzeti 
életet jótékonyan erősítő intézmény lett volna. 

Ez pedig ellenkezett III. Károly által 1715. és 
1723. évi dekrétumokban nyilvánított ama elha-
tározással, amely az iskolák feletti felügyeleti 
jogkört a királyi jogok közé sorolta. Ezt az el-
határozást azután Mária Terézia királynő való-
sította meg azzal, hogy az iskolákat teljesen az 
állam hatáskörébe vonta. E célból osztrák min-
tára 1766-ban megalakította a magyar (pozsonyi) 
tanulmányi bizottságot, amelynek feladatává 
tette az állami felügyelet alá vont iskolák tanul-
mányi rendjének megállapítását. 

Bár félő volt, hogy a királynő az 1760 óta mű-
ködő bécsi tanulmányi bizottság által időközben 
bemutatott tanulmányi rendet az összbirodalom 
iskoláira is kiterjeszti, a magyar tanulmányi 
bizottság az esetleg hiábavaló munka veszélyé-
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vei működését megkezdette s ennek eredménye-
ként a bizottság referense, Urményi József 3776 
június hó 5-én a királynő elé terjeszti a Ratio 
Educationis kéziratának I. és II. részét. Az egy-
idejűen bemutatott indokolást képező „Humilli-
mum pro Memoriá"-ját azzal a jelentéssel fejezi 
be Ürményi, hogy az I. és II. rész jóváhagyása 
után fogja bemutatni a már kész III. ós a még 
munkában levő IV. részt. Ez egy évvel később, 
1777 június 14-én meg is történt. Így a Ratio 
Educationis még ugyanazon évben a királynő 
jóváhagyásával életbe is lépett; végrehajtására 
nézve az 1777 őszén kibocsátott „Praeceptuin 
Budense" intézkedik. 

A Ratio nem volt törvény, de kétségtelen, hogy 
a XVIII. század testnevelési politikájának tükör-
képét nyújtja és bár a testnevelésnek, tornának 
tantárgyként való tanításáról nem rendelkezik, 
mégis nagyjelentőségű, mert hivatalosan meg-
nyitja az eddig száműzött testnevelés számára 
— habár nagyrészt csak elméleti eredménnyel — 
az iskolák kapuit. Külön fejezetben a CCXXII— 
CCXXVIII. §-ok szólnak „A tanulóifjúság egész-
ségi állapotának gondozásáról", és pedig: A 
CCXXII. §: az iskola feladatává teszi, hogy a 
tanulóifjúság testének „inegedzésére és erejének 
fenntartására" megfelelő segítőszerek és eszkö-
zök beszerzéséről gondoskodjon; a CCXXIII. §: 
az ifjúság testi épségét fenyegető veszedelmeket 
sorolja fel; a CCXXIV. és CCXXV. a tanuló-
ifjúságnak engedélyezendő játékokat és azok fa-
jait tárgyalja; a CCXXVI. §: előírja, hogy min-
den tanintézet székhelyén a városok egy kisebb, 
játszótérnek alkalmas területet jelöljenek ki az 
iskola közelében a mindennapi gyakorlatozás ós 
felüdülés céljaira; ezenkívül juttassanak nyári 
szórakozásra szánva egy nagyobb, a várostól tá-
volabb (de nem többre egy óra járásnál) eső te-
rületet s ezt a területet „sűrű, lombos fák, s kö-
zöttük folydogáló üdítő forrás tegyék kellemessé 
és ajánlatossá"; a CCXXVII. és CCXXVIII. 
az üdülésre kitűzött idő, illetően az üdülés alatti 
rend fenntartásáról intézkedik. 

Sajnos, a Ratio Educationis úttörő intézkedé-
sei teljesen nélkülözik a végrehajtásra vonat-
kozó utasításokat s nem intézkedik erre nézve a 
„Praeceptuin Budense" sem, s így tulajdonképen 
csak egy nagyvonalú hivatalos testnevelési pro-
grammnak tekinthetők, amelyeknek megvalósí-
tása igen sok akadályba ütközött. A városok csak 
huzavonával, vagy éppen sehogy sem akarták a 
szükséges területeket rendelkezésre bocsátani, 
de még nagyobb akadály volt az, hogy az elmé-
leti tantárgyak tanárai az új feladat végrehajtá-
sát éppen nem, vagy csak kelletlenül vállalták, 
mert ezt a munkát tanári mivoltukkal, tekinté-
lyükkel összeférhetetlennek minősítették. 

Mindennek dacára azonban megállapíthatjuk, 
hogy a Ratio szerkesztői, Ürményi József, ma-
gyar udvari kancelláriai tanácsos, Terstyánszky 
Dániel és Makó Pál jezsuita magyarok voltak s 
az általuk készített rendeletben nyilvánított hi-
vatalos testnevelési programúi megelőzte korát, 
hiszen Dánia, az iskolai tornázás szülőanyja 
csak 1828-ban, Poroszország 1852-ben, Svédország 
1862-ben és Ausztria is csak 1869-ben bocsátotta 

ki első testnevelési törvényét. Kétségtelen, hogy 
T'erstyánszkynak, aki a testnevelési részt készí-
tette, altdorli egyetemi hallgató korában módjá-
ban volt az akkori külföldi nagy testnevelők, az 
angol Locke János, a francia-svájci Rousseau 
János Jakab és a német Basedow Bernát elvei-
vel megismerkedni. Sajnos azonban •— sportban 
laikus lévén — kodifikátori munkájában nem 
tudta megfelelően gyakorlatba ültetni a modern 
elgondolásokat s ez a főoka, hogy a Ratio test-
nevelési szakaszai csak mélyenszántó elvek ma-
radtak. 

A hivatalos igyekezettel párhuzamosan a test-
nevelés felkarolásának pozitív nyomait látjuk 
azokban, a főleg orvosi művekben, amelyek a 
XVIII. század végéről reánk maradtak. Legje-
lentősebb ezek közül Mátyus István Diaetetica 
című könyve, melynek I. kiadása 1762-ben, a II. 
kiadás — mely az elsőt terjedelemben hatszoro-
san felülmúlta — 1787—1793 közt jelent meg. Má-
tyus, a késői humanista, mint önálló magyar 
testnevelési író foglalkozik „A testnek mozgatá-
sáról és nyugtatásáról" szóló részben az ifjúság 
testi nevelésével és főérdeme, hogy a szabadtéri 
játékokat modern szemmel veszi észre. 

Felemlítést érdemel Székely Ádám gróf, aki 
1771-ben lefordítja és kiadja Loeke János angol 
írónak, az újkori testnevelés egyik megalapító-
jának munkáját; és Bene Ferenc pesti egyetemi 
tanár, Guts-Muths thüringiai testnevelési inté-
zet tanárának művei hatása alatt írt „Elemente 
Politiae Medicae" (orvosi rendészet) című, 1807-
ben megjelent műve. Bene külön foglalkozik a 
tanulók játékaival ós a gimnasztikai gyakorla-
tokkal. 

Mindinkább tért hódít s a XIX. század első 
felében a közszellem tudatába megy az angol és 
német hatás alapján rendszeresítendő iskolai 
testnevelés szüksége. 

A magyar tanítóság jár elől. Az 1848-ban létre-
jött Első Egyetemes és Magyar Tanítógyűlés 
irányelvei között hangoztatja, hogy „minden 
tanoda mellett testgyakorló hely is legyen". Ta-
lán e tanítógyűlésen kifejezésre juttatott kívá-
nalom hatásáról, de mindenesetre a testnevelés 
fontosságának megértéséről tanúskodik az első 
magyar felelős minisztériumnak 1848 augusztus 
hó 3-án benyújtott törvényjavaslata, amely a 
testnevelést az iskolák kötelező tantárgyaként 
veszi fel azzal, hogy az különös tekintettel le-
gyen a hadiszolgálatra. E javaslatból törvény 
nem lett s a szabadságharc leverése után, a Bécs-
ben székelő összbirodalmi közoktatásügyi mi-
nisztérium természetesen nem folytatta nemzeti 
kormányunk törekvéseit. Mégis, a beszivárgott 
német torna hatása alapján, az 1849. évi Organi-
sations Entwurf a testgyakorlásnak, mint rend-
kívüli tantárgynak helyet ad a középiskolában. 

A maga erejére utalt nemzet átérzi az elkor-
csosodás elleni küzdelem fontosságát s a test-
nevelés előtérbe kerül. A kiegyezés megadja a 
hivatalos támogatás lehetőségót is. Az alkot-
mány helyreállításával 1867-ben kinevezett ma-
gyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter, 
báró Eötvös József már a következő évben élet-
beléptetett középiskolai tantervébe mint rendes 
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tantárgyat állítja a testgyakorlást.. Az 1868. évi 
XXXVIII . törvénycikk 55. t-a az elemi népis-
kola köteles tantárgyai közé sorolja a testneve-
lést, mely tekintettel legyen a „katonai gyakor-
lat"-okra. A felsőbb népiskolák részére a 64. 
a polgári iskolákra vonatkozólag a 74. § teszi kö-
telezővé a „test- és fegyvergyakorlatok" oktatá-
sát; míg a 88. § a tanítóképzőnél állítja a köte-
lező tantárgyak sorába. 

Természetesen a már munkába vett, (le csak 
1883. évi X X X . törvénycikkel életbeléptetett kö-
zépiskolai törvényben is rendes tantárgyként 
szerepel a „testgyakorlat, tekintettel a katonai 
gyakorlatokra". 

Tehát az 1868. évi XXXVIII . és az 1883. évi 
X X X . törvénycikk juttatja méltó helyére a test-
nevelést. Sajnos, a kezdet nehézségei, a megfelelő 
oktatók hiánya miatt az eredmény nem lehetett 
szembetűnő. 

Hála azonban gróf Csáky Albin miniszter és 
dr. Berzeviczy Albert államtitkár a sport és test-
nevelés szükségességének és fontosságának leg-
teljesebb megértéséről tanúskodó sorozatos ren-
delkezéseiért, a kezdet hiányai rendszeres intéz-
kedésekkel pótoltattak. 1890-től kezdve a rendele-
tek egész sorozata erősíti a testnevelés még 
gyönge palántáját. 

Így az 1880. évi tantervi utasítással a testgya-
korlás körébe vont játékok gyakorlására külön 
rendelet hívja fel az oktatók figyelmét. 1891. 
évi május 17—18-ra Magyar Tanulók Országos 
Tornaversenyét rendeli el a miniszter. 

De külön rendelet ad utasítást a tornajátékok, 
kirándulások, különöskép a korcsolyázás eddigi-
nél fokozottabb mértékben való gyakorlására. 
Ezt követőleg az úszásnak és fürdésnek a testi 
nevelésben helyetfoglaló fontosságára is külön 
rendelet mutat rá s hogy ez megoldható legyen 
olyan helyeken is, ahol a fürdőhely csak vonat-
tal közelíthető meg, a tanulók részére az úszás 
gyakorlásának megkönnyítése céljából a keres-
kedelemügyi m. kir. miniszter leszállított árú 
vasúti menetjegyeket engedélyez. 

Miniszteri rendelet intézkedik arról, hogy 
1892-től kezdődően intézeti tornaversenyeki ren-
deztessenek. 

Kiterjed a ügyelem az iskolák építésénél is a 
testnevelésre s a tornacsarnokok mikénti építé-
sét is rendelet szabályozza. Eszerint tornacsar-
nokot célszerű a főépülettel lehetőleg összeköt-
tetésben álló külön épületben elhelyezni. A fő-
épületben csak a földszinten helyezhető el. Alap-
terület kb. 240 m2, szélesség 8—9 m, magasság 
6 m. Kapcsolatos legyen ruhatár és illemhely. 

1893. évben újabb országos tornaverseny meg-
tartását rendeli el a minisztérium és egyúttal 
megjelenik az „Utasítás a magyar tanulók ver-
senyei tárgyában". Ez az Utasítás megállapítja 
az intézeti, kerületi és országos tornaversenyek 
idejét, rendjét és versenyszabályzatát. A ver-
senyzést kétfelé osztja, ú. m.: tömeges és egyéni 
versenyekre, mely utóbbiak már majdnem ki-
vétel nélkül atlétikai számokból tevődnek. 

A versenyeken szerzett tapasztalatokat figye-
lembe véve, egész sora a rendeleteknek jelenik 

meg, kiegészítve az eddigi utasításokat, újabb 
időbeosztásról, a szereplők jutalmazásáról stb. 

A nagy lendületet vett iskolai testnevelés, a 
sorozatos versenyek meghozzák a várt ered-
ményt s a millennium esztendejére ezredéves or-
szágos tornaversenyt rendel el a miniszter, 
amelynek sikerében I. Ferenc József király is 
gyönyörködött. 

Az 1899. évi új tantervben a kötelező testgya-
korlásnak szánt heti két órán kívül heti egy-egy 
kötelező játékdélutánnal találkozunk. Egyide-
jűen rendeletet intéz a miniszter a városokhoz, 
hogy iskolánkint legalább 200 m hosszú és 100 m 
szóles játszótérnek alkalmas területet jelölje-
nek ki. 

A játékdélutánokat költségvetési nehézség 
miatt csak két egymást követő évben, 1900- és 
1901-ben lehetett bevezetni. Első évben az alsó 
négy osztály, a következőben a felső négy osz-
tály részére. 

Az elemi iskolák 1905. évi tanterve és utasí-
tása szerint az I. és II. osztályban hetenkint egy-
egy, a III—VI. osztályban heti két óra fordí-
tandó testgyakorlásra; célja mozgásos játékok-
kal és rendszeres gyakorlatokkal az ifjúság testi 
kiképzése, egészséges fejlődésének előmozdítása. 

E rövidre összefoglalt ismertetésből is látható, 
hogy a törvényhozás és az annak intenciója sze-
rint működő kormányzat úttörő rendelkezéseivel 
megalapozta ós további kifejlesztésre alkalmassá 
tette tanulóifjúságunk testnevelését. A hivatalos 
intézkedések megalkották a keretet; belső tartal-
muknak kellő kitöltéséhez még jó pedagógusokra 
volt szükség. Ez bizony nehezen indult. 

A német torna egyik apostola, Clair Ignác lé-
tesítette hazánkban az első, magán Testgyakorló 
Intézetet 1833-ban. Ugyancsak az ő kezdeménye-
zésére alakult 1839-ben a Pesti Testgyakorló Egy-
let, amely a következő évben megkezdte a tisz-
tán gyakorlati irányú német torna oktatását és 
ezzel együtt oktatók képzését is. Ez az egyesület 
1864-ig 70 tornatanítóiiak adott bizonyítványt. 
A Pesti Testgyakorló Egyletnek, a Pesti, később 
Nemzeti Torna Egyletbe történt beolvadása után 
ez utóbbi veszi át a díjtalan tornaoktatói kép-
zést. A tornaoktató-képzés tehát ebben az idő-
ben hivatalos felhatalmazás nélkül, egyesületi, 
magán igyekezettel történt 4—6 hónapos magán-
tanfolyamon, amelynek sikeres elvégzéséről az 
egyesület oklevelet állított ki. 

A dicséretes igyekezet megérdemelte, hogy az 
1868-ban tantárgyként elismert tornaoktatáshoz 
szükséges tanítók képzésével továbbra is az 
Egyesület bízassók meg. Ezért 1871 június hó 
12-én szerződésszerű felhatalmazással a Nem-
zeti Tornaegylet megbízást kap a vallás- és 
közoktatásügyi minisztertől a tornatanítók to-
vábbi kiképzésére. Ez a felhatalmazás 1881-ben 
oly értelemben változik, hogy az egyesület által 
kiképzett tanítók ez időtől kezdve miniszteri 
biztos jelenlétében vizsgáznak és annak eredmé-
nyéről államilag elismert oklevelet nyernek. 
Ekkor indul meg nagyobb lendülettel a kikép-
zés és fejlődik tovább az egyesület vezetése 
alatt egészen 1920-ig, amikor is a több mint fél-
századon át működő egyesületi tanfolyam álla-
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mosításával kezdi meg működését a m. kir. Test-
nevelési Főiskola létesítését rövid pár évvel meg-
előző m. kir. állami Tornatanítóképző Intézet. 

Mint az előzményekből láttuk, a 900-as évekre 
megalapozottnak tekinthető a tanulóifjúság testi 
nevelése. A kormányintézkedésekkel életrehívott 
ifjúsági testnevelés terén elért eddigi eredmé-
nyek azonban csak első lépései az egész magyar 
nép testi elkoresosulását védeni hivatott, tuda-
tos, modern testnevelés szabályszerű további ki-
építésének. Ezirányban a legteljesebb megértés-
sel, a modern, szabadtéri sportok meghonosítá-
sával, folytatólagos kifejlesztésével megindult 
törekvést, csak ideig-óráig állítja meg a háború 
és az azt követő forradalmak. 

A még 1913-ban létesült Országos Testnevelési 
Tanács kényszerű átmeneti tétlenség után újra 
megkezdi működését, amelynek röviden jelent-
kező legteljesebb eredményét „A testnevelésről" 
szóló 1921. évi LIII. törvénycikkel könyvelhet-
jük el. 

Ez a törvény az iskolai és az iskolánkívüli if-
júság testnevelésének alapvető intézkedésein kí-
vül gondoskodik a m. kir. Testnevelési Főiskola 
felállításáról s egyúttal elrendeli, hogy az állam 
pénzügyeinek rendezése után Nemzeti Stadiont 
kell építeni. Legteljesebb a jelentősége azonban 
azért, mert az eddigi fejlődési fokozatok szerint 
elszórtan, sokszor ad hoc jelentkező intézkedé-
seket összefoglalja s az egész magyar testneve-
lésre ós sportéletre a rendezettség és szervezett-
ség korszakát hozza. Ezzel következő cikkem-
ben fogom olvasóimat megismertetni. 

ISKOLÁNKÍVÜLI NÉPMŰVELÉS 

A népművelés útja. 
írta: dr. NÓGRÁDY LÁSZLÓ. 

A nép művelésére irányuló gondolat a leg-
fontosabb célkitűzések egyike, megvalósulása 
pedig hazám új korszakát fogja jelenteni. Se-
rény munka folyik már a népművelés terén, a 
munka értékétől átfűtött lélek fanatizmusával. 
Ezen munkának köszönhető, hogy már falvaink-
ban is megmozdult a levegő. Ügy van, megmoz-
dult s már a siker első gyümölcsei is mutatkoz-
nak: érdeklődnek könyvek iránt, olvasgatnak 
is és mindenesetre túl vannak már azon a „mű-
veletlenségi" színvonalon, hogy a falu határába 
tévedő bogarászt, botanikust, tudóst félbolond-
nak nézve, vasvillával kergessék, vagy a falu 
istállójába akarják bezárni. Valóban, az efféle 
állapotból már kikerült a falu, de még messze 
van attól, hogy kulturális érdeklődését elegen-
dőnek nlondhassuk. Még itt nem tart s még ke-
mény munkát kell kifejteni, hogy ide jusson a 
falu népe. Nem egy-két szerencsésebb helyzet-
ben s körülmények közt élő falu, de általában 
a falvak népe. 

Közelről, egészen közelről kell nézni, nemcsak 
nézni, de megismerni, a lelkéig hatolni, hogy 
valóban megértsük. A falu képe már a szerint 

is más, hogy mikor s honnan látjuk. Nyáron 
lombba burkolt és távolról nagyon kedves, ideá-
lis igazán. Ha már végigjárjuk, sok olyant talá-
lunk, ami rontja a távolról alkotott kedves ké-
pet. Az utca poros, a házak, udvarok rendet-
lenek s a szemétdomb az udvaron mindjárt az 
épület előtt áll, hogy kézügyben legyen, ehhez 
közel a kút, melybe a szél port, szemetet köny-
nyen belevihet. Ügy érezzük, hogy az egészség, 
a tisztaság szabályait itt még nem nagyon is-
merik. És ha bemegyünk egy-egy házba, még 
több mulasztást látunk ezen a téren: az ablakok 
kicsik, ritka helyen szellőztetnek s még nyáron 
is erősen érződik az állott, öreg levegő. A sze-
métdomb termeli a legyek millióit s ezek züm-
mögése tölti be a konyhát, a szobát, ezek pré-
dája minden. Megszállják az edényeket, a fala-
kat, a bölcsőben alvó gyermeket, mindenfelé el-
hordva a bacillusok milliárdjait. 

Egy kép jut eszembe a sok közül. Az ágy-
ban előrehaladott betegségi állapotban tüdő-
bajos fiatal anya, a padlón mászkáló csecsemője 
törli fel az ágymelletti piszkot; tovább tőle egy 
másik kis gyermek ül, szintén a padlón s viszi 
szájába piszkos kis fadarabka játékait; közvet-
len a betegágy mellett fiatal menyecske tésztát 
gyúr a legyek légióinak állandó támadásai mel-
lett. Pedig nyár van, ki lehetett volna vinni a 
beteget s a gyermekeknek is jobb lett volna a 
szabad levegő. Ha ismernék a napsugár s a le-
vegő értékét. Ha ismernék, de nem ismerik! 

És a tél! Kímélni kell a tüzelőt, a meleget pe-
dig nagyon szeretik, ez az oka annak, hogy még 
a jobbmódúaknái is, ahol volna még szoba a csa-
lád megosztására, még itt is együtt vannak 
nappal s éjszaka is. Egy ágyra aztán többen 
jutnak, valósággal éjjeli menedékhely a ház 
szobája, pedig jómódú gazdánál vagyunk! Ott 
a kényelmes nagy szoba, a „tiszta" szoba, dehát 
annak tisztán kell állani, üresen dohosodni év-
ről-évre, hogy aztán „vendégségkor" vagy más 
rendkívüli alkalommal mégis megnyílj oil egy 
pár órára vagy legföljebb egy napra. 

Vájjon tudják-e, hogy mennyi kényelemtől 
fosztják meg magukat s mennyi erkölcsi és testi 
bajt okoznak? Ha tudnák, talán mégsem tarta-
nák üresen a nagy szobát. 

Sok helyen a családdal együtt lakik a szobá-
ban az apróbb állat is, holott ennek is akadna 
liely bőven az udvaron, dehát így szokták már 
meg' a gondos asszonyok s a rossz szokást job-
bal nem szívesen cserélik fel. , 

A faluban alig akad ház, hol az istálló egybe 
ne lenne építve a házzal, holott elég nagy a fun-
dus, tovább is lehetett volna építeni. De így 
volt régen s így van ma is. Az új ház is ilyen 
beosztással épül. És gyakran milyen házakat 
építenek! A földből, vályogból összevert ház 
fala állandóan nedves, mert felszívja a talaj-
vizet, árasztja a dohszagot, penészt. Csodálkoz-
hatunk-e aztán, ha a jólevegőjű, az egészséges 
faluban annyi a tüdőbajos? Á tüdőbajos, aki 
minden óvórendszabály ismerete híján el-
árasztja otthonát és a falut bacillusaival. 

A falvakban lépten-nyomon olyant látunk, 
melynek oka nem a szegénység, a pénztelenség, 
hanem a tudatlanságból eredő nembánomság. 
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elmaradottság', a kulturális érzés teljes hiánya. 
Pedig, úgy látszik, már szeretnének különbek 
lenni, mint a régiek. A fiatalok úrias ruhát, 
cipőt hordanak, sőt bokavédőt is, még szarvas-
bőr is kerül már a kézre. Utánozzák azt, amit 
látnak, mert érzik, hogy haladniok kell nekik is 
a korral. A régit félreteszik, mint elavultat, 
idejétmultat. Így hámlik le a faluról az, ami a 
falut karakterizálta, kedvessé, városinak új-
szerűvé tette; így veszti el hagyományait, év-
századok nemes patináját, hogy magára ag-
gassa a talmit. Így vonul be a faluba a város 
divatjával és egyéb nem kívánatos nemzetközi 
járulékaival, táncával, kupiéival, ós „irodalmá-
val". 

Úgy van, irodalmával! Mert az ifjúság már 
szeret olvasni is, olyik-olyik hihetetlen mohó-
sággal, de, sajnos, minden válogatás nélkül, ami 
a kezéhez kerül. Kitől is tanulta volna a válo-
gatást, ő csak a könyvről hallott s azt látta, 
hogy a tanultabb emberek olvasnak.. Neki a 
könyv könyv, a betű betű s nem tudja, hogy 
benne élet ós halál lehet, lélektáplálék és lélek-
méreg. Mindenféle könyvet olvas, mert a „min-
denféle" könyv könnyebben eljut hozzá, mint a 
lélek klasszikusainak művei, a. vad szerelmek 
pocsolyája ott terpeszkedik már a falusi boltok 
pultján is és fillérekért kelleti magát kiabáló 
reklámcímlapjával. A lélekdestrukció eljuttatja 
könyvelőőrseit mindenhová, valósággal állomá-
sokat, szállásokat csinál magának, jól tudva, 
hagy elég egyetlen erkölcsi mérgezés, a mételyt 
az majd tovább adja. Nehéz szívvel látja ezt a 
figyelő s fajtáját szerető lélek, mert tudja, hogy 
a falvakra új veszedelem vár: a silány, az er-
kölcsromboló szennyes könyvek rááradása. 
Ezeknek a könyveknek a veszedelméhez képest 
nagyon csekély a hajdani Bagó Márton-féle 
ponyva, mert ezek, ha művészietlenek voltak 
is, de nem rontották meg a falu erkölcsét, nem 
festették eléje kirívó színekkel, a vér forrósá-
gával tele búja, parázna képeket, helyzeteket, 
mint azok a fürgén terjesztett mai, úgynevezett 
„irodalmi" művek. 

I I . 
A faluról rajzolt kép csak vázlat, egy-egy vo-

nás a helyzetről, melyből még sok hiányzik. 
Nem érintettük a falu különös lelki rétegeződé-
sét, melyek már nemcsak azt a különbséget mu-
tatják, mely természetszerűen megvolt mindig, 
azelőtt is, az öregek s fiatalok közt, ma egészen 
más a helyzet. Azelőtt az öregek lelke, erkölcse 
tovább élt a fiatalokban, mert az idő forgószele 
nem süvített közbe zavaróan; az ő bölcseségük, 
tapasztalataik, életfelfogásuk volt a fiatalság 
egyedüli tápláló forrása, hiszen a falu, minden 
falu, szinte várszerűen elhatárolt egység volt, 
melyben az ősök, az elődök, az élő öregek szent 
tradíciója élt s irányította a lelkeket a maga 
parancsoló befolyásával. Az elődök a temetőben 
porladtak, de hagyományaik tovább éltek és 
uralkodtak. Ezeket megszegni annyi volt, mint 
kiközösíteni magát, vagy legalább is súlyosan 
megbélyegezni e szégyenben élni. Ma végre a 
tradíciók uralmának, az öregek hatalma el-
fakult. Avultnak látják a fiatalok, hiszen már 

ők újságot olvasnak, rádiót hallgatnak. Lelkük 
valahogy érzi, hogy a jövő mást kíván tőlük, 
mint öregeiktől az ő idejük. Kár, hogy nagy 
várakozásukban mindent azonosítanak az öre-
gekkel, még azokat a nagy nemzeti, erkölcsi s 
faji értékeket is, melyeken a régi falu élete, ne-
mes tisztasága és egészséges erkölcse is nyugo-
dott. Szinte ezek is értéküket vesztették előttük. 
A fiatalokban egy új falu van születőben. Az új 
termés még szedetlen, még a tőkén piroslik, 
sokat ígér, ha gondosan szedik meg s váltják ki 
belőle a mustot. Legelőbb is ezt! A szürettől 
függ minden. 

Ezt kell elvégeznie a népművelésnek. 
Népművelés van ma is, de teljesen ki kell 

épülnie, hogy nagy feladatát a falu életében el-
végezhesse. Az, amit alább elmondok, távolról 
sem akar kritika lenni, inkább egy most falun-
élő, a dolgokat közvetlen közelből szemlélő 
egyén véleménye, ki ezen fontos nemzeti ügy-
nek akar szolgálatot tenni azzal, hogy tapaszta-
latait, gondolatait közli, őszintén elmondja. 

A népművelés a kezdet nehézségein már túl 
van. szükséges lenne tehát a népművelés mun-
káját elölről kezdeni. Eddig felülről folyt a 
munka, most már itt az ideje, hogy alulról is 
meginduljon. De hogy világosabban szólhas-
sak, nézzünk be egy pár faluba. 

Tegyük fel, hogy ez a falu nincs a világ vé-
gén, nincs messze a várostól, van vasúti állo-
mása. van postája, telefonja, távirója, sőt nyá-
ron még fürdővendégek is látogatják, megépült 
a kultúrháza is. Sióval olyan falu, amely nem 
mondható elesettnek, nem kell tíz kilométereket 
menni mezei úton, hogy a kultúra apostola meg-
látogathassa, nem kell keresni az alkalmas 
helyiséget, hol mondanivalóját közölhesse a fa-
luval, mert nemcsak iskolája, de, amint neve-
zik, kultúrháza is van, mégpedig már évek óta. 
Látszik tehát, hogy a falu vezetősége gondolt <i 
népművelésre már régebben is. El lehet mon-
dani, hogy ezen falu alkalmas talaja a népmű-
velési mozgalmaknak. Volt is ilyenféle: nem 
minden évben, de mégis adtak elő egyszer-egy-
szer népszínművet, évente talán egyszer hiva-
talosan bemutattak egy vetített előadást, nem 
hivatalosan talán még egy-egy gazdasági elő-
adás hangzott el, valamelyik nyáron egyszer 
voltak regősök (talán hivatalosan). Ezenkívül 
(nem hivatalosan) el-elvetődik ide olyan ván-
dorkomédiás csoport, mely állásnélküli cselé-
dekből s egyéb ténfergőkből áll és ezek be-
mutatják szörnyű ruhátlansággal s ízléstelen-
séggel a legújabb világhírű „budapesti slágero-
kat", mégpedig mindig telt ház mellett! Mit 
mondjak még, ha ugyan mondtam eddig is 
olyant, amit komolyan népművelésnek lehet ne-
vezni? És a kultúrház1? Az bizony állt s áll 
benne a kis színpad is, melyen azok a bizonyos 
„elsőrendű" színészek játszottak teljes egy hétig 
rontva a falu erkölcsi életét, egyébként pedig 
télen-nyáron üresen állt. 

Ez a története a népművelés folyásának ebben 
a faluban. Egy másik ugyanilyen faluban kö-
rülbelül ugyanígy folyt a népművelés, mikor 
is csoda történt. Odavetődött valaki, megnézte 
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a szcp, tágas népművelőházat, látta az üres ter-
met (ebben is volt egy kis színpad), beszélgetett 
a falusiakkal, az elöljárósággal és úgy vette 
észre, hogy mindenki szívesen venné, ha valami 
kis „mozgást" csinálna. És megcsinálta a moz-
gást, megalakult a kis egyesület, mindenki örült, 
liogy lesz dalárda, lesz műkedvelői előadás, 
lesznek szavalások, lesznek hazafias ünnepélyek, 
előadások. És lett is, a kultúrház nagy terme 
minden nap megtelt fáradt emberekkel, akik 
szívesen hallották s hallgatták a szót. Az erdő-
vágólegények szívesen eljöttek, hogy a színielő-
adáshoz szerepüket tanulják s az előadást pró-
bálgassák. Az, aki a „mozgást" elkezdte, komo-
lyan vette dolgát, zord idő, hóförgeteg sem tar-
totta vissza, hogy el ne menjen az ő kis csoport-
jához, mert tudta, hogy a lelket tartani kell 
bennük. Tudta, hogy neki, az idegennek, kell 
példát adni, a falu vezető intelligenciájának s 
a polgároknak, öregeknek, fiataloknak, de lélek-
ből, csupa idealizmusból csinálta. És ment is a 
dolog, hanem újabb csoda történt: hirtelen egy 
másik egyesület is alakult! Nem egy másik, ha-
nem egy ellenegyesület, egyenesen és célzato-
san egy ellenegyesület, lehetne mondani egy 
ellenséges egyesület. Olvasókörnek nevezték el, 
ezt tartják az igazinak, a jóútravezérlőnek. És 
most van két egyesület ott, ahol eddig egyetlen-
egy sem votl. Nem is az a baj, hogy kettő van, 
a baj az, hogy olyan „egy pohárban tengeri vi-
har" dúl, mely a falu népét s vezetőségét meg-
osztja s abból ami jó, rosszat csinál. 

A két helyzetrajzhoz még egy harmadikat is 
tehetek: ahol nincs semmi. Így aztán teljes a 
sorozat: falu, ahol lehetne népművelés, mert al-
kalmas a talaja, a másik, ahol már meg is in-
dult a mozgalom s mégsem haladhat s a har-
madik, ahol még semmi sincs s nem is volt, még 
az évente egyszeri hivatalos „vetítés" sem az 
újságokban felpanaszolt ..népvándorlásról". 

Ez az érem sötétebb, sőt legsötétebb oldala, 
inert van világosabb is, mely arról szól, hogy 
sok helyen a népművelés nagyszerű eredménye-
ket ért el. És éppen ezek az oázisok mutatják, 
hogy az irányító szellem kitűnő, a talajban 
nincs hiba, az is alkalmas a megművelésre. Hát 
hol akkor az akadály? Miért nem söpör végig 
minden falun a népművelés termékenyítő su-
gara, májusi esője, hiszen valójában minden-
hová elhathat az a sugár és mindenhová juthat 
abból az esőből! Én az egyik okot a falu külö-
nös klímájában látom. Ez nehézkessé teszi a 
benne élők mozgását, az évszázadok óta elvasta-
godott csend varázslatba ejti a lelkeket, lenyű-
gözi az akaratot. A szellem vágyai megállnak 
a pitvarajtóban, az új akarat ki-kilép ugyan az 
ajtón, de aztán ríjra bemegy s lepihen a kuc-
kóba. Hamupipőke itt a gondolat szárnyalása. 
Álmos liget, ahol ahogy lehet, úgy éldegélnek, 
győzködnek a megszokott utakat járva. Min-
denkit elfoglal a maga dolga, nem drága az idő, 
szűk a horizont, egyetemes célokig nem látnak. 
A falut fel kell rázni, talpra kell állítani, át kell 
gyúrni, ugarát újra s újra feltörni, fáradhatat-
lanul ültetni, ültetni kell bele a népművelődés 
eszméit, hogy hozzászokjék a szellemi élethez, 
megszeresse, rászomjazzék s kívánja. 

Ehhez kell az állandó s elölről kezdett építő-
munka. Az építést pedig kezdjük most alulról 
is. A fundamentum már megvan: minden nép-
művelés alapja a falu iskolája. De az iskola 
munkája ne álljon meg, ha belőle kikerül a falu 
gyermeke, mert mihamar feledésbe merülnek a 
kapott lelki értékek, tovább kell ezeket ápolni és 
gyarapítani. Több kell, mint a vasárnapi iskola, 
mint a leventegyakorlatok, a faluban, minden 
faluban meg kell alakítani a Népművelő Egye-
sületet. Ezen egyesületek azonos alapszabály-
lyal, azonos célkitűzésekkel, előadástervezettel 
dolgoznának. Egész évre kidolgozott nmnka-
programmot kapnának, hogy egyöntetűbbé vál-
jék a munka s megkönnyítse a népművelési ve-
zetőség feladatát is. Szükséges lenne erre meg-
felelő könyv szerkesztése, mely vezérfonalat 
adna s kidolgozott előadásokat a népművelő 
egyesületek vezetőinek. 

III. 
Véleményem szerint az így dolgozó népmű-

velő egyesületek munkája valóban nag*yon 
emelné a falvak kulturális színvonalát, meg-
nemesítené lelki életét, propagálná a magyar 
világnézetből fakadó műveltséget s felkeltené a 
lelkekben az önművelés vágyát. Tudatára éb-
reszthetné a falu népét a saját lelkéből fakadt 
kultúrájának s ott, ahol már ettől elpártolt, is-
mét megszerettethetné vele s visszavezetné régi 
nemes tradícióihoz. Erősítené a hazafias érzést, 
a nemzeti önérzetet s feltárva nemzetünk kiváló 
alakjai munkásságát, nemcsak a magyar faj 
nagy értékeit, képességeit ismertetné meg, ha-
nem tekintély tiszteletre is nevelne. 

Az egyesületek munkakörükbe vonhatnák a 
gazdasági, háziipari foglalkozás, az egészség, 
a nevelés, a falucsinosítás kérdéseit. Gondjuk 
lehetne a falu kedélyéletének megfelelő s a 
nemzeti jelleg szempontjából is' fontos ünne-
pélyek rendezésére, hogy a falu megtartva régi 
nagy értékeit, vagy visszaszerezve ezeket, is-
mét megkapja magyaros jellegét ,viseletében, 
táncában, nótáiban, szokásaiban. Az egyesüle-
tek közelebb hozhatnák a falvak népét egy-
máshoz a közösen rendezett kiállításokkal, elő-
adásokkal, ünnepélyekkel, dalárdaversenyek-
kel. Ilyen irányú munkássága az _ egyesületek-
nek új falvakat teremtene, a falvak népének 
lelkében felkelne az önművelés vágya s ez le-
hetővé tenné, hogy a népművelő munka a falu 
talajából nőve ki, természetessé váljék a nép 
kulturális fejlődése. 

A népművelő egyesületek lehetetlenné ten-
nék a széthúzó munkát, ennél a munkánál 
egyesítené a falvak társadalmának, szellemi 
vezéreinek akaratát, nem zavarhatná azt meg 
a falvakban oly gyakori személyi hiúságból 
eredő érzékenykedés, mert mindazok, akik hi-
vatva vannak az egyesületek keretét munkával 
megtölteni, kötelességszerűen végeznék. Nem is 
gondolok arra, hogy ez a munka olyan kény-
szermunka-jelleget ölthetne, amit nem szívesen 
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végeznének azok, kik a falvak népművelésé-
nek hivatalukból is kötelességszerű irányítói. 
Ez a munka egészen az övék, rájuk vár a falvak 
új lelkének megnevelése. És el is fogják vé-
gezni. 

A népművelő egyesületek működése nemcsak 
egy-egy falu népművelő munkáját tenné egy-
öntetűvé, hanem általában valamennyi faluét, 
mert mindenütt valóban megindítaná a nép-
művelő munkásságot, melyhez irányítóeszköz 
lenne az a könyv, melyről már szóltam. Ez 
lehetővé tenné, hogy minden nagyobb fáradság 
nélkül megtalálják a vezetők nemcsak a veze-
tés menetét, hanem az ezekhez való téma anya-
gát is. 

Azt hiszem, nemes verseny fejlődnék ki s 
valóban megmozdulhatna a „Falu". A belehulló 
értékes nevelő eső, értékes mag, az állandóan 
bulló magvak az állandóan szántott kemény 
ugarban gyökeret fognának és megtermékenyí-
tenék a falvakat, átformálnák, gazdagabbá ten-
nék lelküket, mert belevinnék a művelődés 
utáni vágyat. , 

Mondanom sem kell, hogy nemcsak ismeret-
közlést értek, de ezzel kapcsolatban erkölcsi 
nevelést is. A falu népét gyermeknek tekintem, 
melynek erkölcsi nevelésre is nagy szüksége 
van, tehát minden ismeretet ennek szolgálatába 
is kell állítani. Szükség van erre már azért is, 
hogy a tiszta hazafias és erkölcsi érzés meg-
erősítésével a lélekmérgezők mesterkedéseinek 

ne legyen a faluk népe kész zsákmánya. A nép-
művelő egyesületek úgy ezen káros áramlatok, 
mint más káros szokások (egyke stb.) ellen is 
egyöntetű eljárással vehetnék fel, mint lélek-
vezetők, a harcot. 

És még egyet említek -fel, hogy a népművelő 
egyesületek révén hatalmas tapasztalati anyag-
hoz lehetne jutni a falu lelki, érzelmi életéről. 
Nem csekély érték ez sem. Azt hiszem, a falu 
pszichológiáját még nem eléggé ismerjük, ha 
ismerjük is, az élő s való tapasztalatok a mai 
faluról sok új adathoz segítenének. Sok útba-
igazító, helyesbítő ismeretet meríthetne belőle 
a. politikus, a szociológus, a pszichológus és 
mások. 

Én így látom a népművelés útját, melyen 
haladva, általánosabb és mélyebb lelki meg-
mozdulást gondolok. Nem a múlthoz szólok 
hozzá, inkább a jövőhöz. A népművelés immár 
biztosított, meghatározott célkitűzésekkel dol-
gozik s nagy eredményeket ért el, épp azért 
ismételten kifejezem azt, hogy cikkem tartalma 
nem akar egyéb lenni egyszerű adatközlésnél, 
mely személyes falusi tapasztalatomból való.1 

1 A cikkben javasolt, „Népművelési Egyesületek" szere-
pét ma a helyi népművelési bizottságok töltik be. Igaz, 
hogy ezek még nem alakultak meg mindenütt. A helyi nép-
művelési bizottságok nem pótolják a leírt Népművelési 
Egyesületeket, mert ez utóbbiak a társadalmi erőket fo-
kozottabb mértékben tudnák bevinni a népművelési tevé-
kenységbe. (Szerk.) 

G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

Az Olt vidéke. 
— Földrajz a IV. osztályban. — 
Irta: T Ö R Ö K N É KRIZSÁN EMMA. 

TERVEZET. 
Előkészítés. 

a) A z é r d e k l ő d é s f e l k e l t é s e . — Hol 
lakunk mi, mutasd meg a térképen? — Milyen 
vidéken fekszik Kispest? — Én minden vasár-
és ünnepnapon reggel látom, hogy nagyon sok 
kispesti család jól felpakkniva, jókedvűen siet 
a villamos megállóhoz. Hová mehetnek ezek a 
jókedvű, hátizsákos emberek olyan korán reg-
gel1? — Miért mennek a hegyek közé? Melyik a 
legmagasabb budai hegy? (János-hegy, 529 mé-
ter.) — Melyik hegyes vidéken jártatok? — Ez 
a kislány azt mondja, hogy Feketehalmon volt 
Brassó megyében. Keressük meg a térképen! — 
Melyik irányban van Kispesttől? — Milyen az 
a vidék? — Melyik folyó folyik ott a közel-
ben? — Talán szántóföldek, legelők is vannak 
arra? 

Nagyon szép vidék lehet. Szinte látom a 
szeszélyesen kanyargó, rohanó Oltót, melynek 
ezüstös habjaiban fürge pisztrángok kergetődz-
nek. Látom az Olt partján a madárdalos, vad-
virágos rétet, a hullámzó aranykalászos, pipa-
csos rónát. Látom a távoli hegyek büszke bér-

ceit. Mint őrtálló katonák, fejükön fehér hó-
sisakkal, vállukon zöld erdőpalásttal, némán, 
mozdulatlanul és mégis bátorítóan néznek a lá-
baiknál elterülő vidékre. Ha beszélni tudnának, 
vájjon most mit mondanának az ott lakó szo-
morú magyaroknak? (Képeket is szemléltetek.) 

b) C é l k i t ű z é s . — Gondolatban utazzunk 
az Olt vidékére s ismerkedjünk meg vele. 
Tárgyalás. 

a) T á v o l s á g . — Mérjük le légvonalban, 
milyen messze van Kispesttől Feketehalom, 
illetve a közelében levő nagy város, Brassó! 
(1:600.000 93 cm X 6 = 558 km.) — Vasúton 
605 kilométer. — Miért több kilométer vas-
úton? — Körülbelül 15 órát kell gyorsvonaton 
utaznunk, ha valóságban akarjuk Brassót látni. 

b) H e g y e i . — Nézzük meg a térképen, mi-
lyen ez a vidéki? — Olvasd le, Mariska, a keleti 
szélén levő hegyeket, északról délfelé! — mon-
dom, mire több gyermek a térképről a követke-
zőket olvassa le: Gyergyói havasok. — Tölgyes-
szoros. Mire való a szoros? — Csiki havasok. 
Legmagasabb csúcsa a Nagyhagymás, 1793 mé-
ter. — Hány János-hegyet kellene egymás tete-
jére állítani, hogy ilyen magas legyen? 

c) V i z e i . — Mi ez a kanyargó kék vonal, 
ami a Csiki havasokból indul? Van olyan szé-
les és hosszú az Olt, mint a Duna? — És a fo-
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lyása van olyan nyugodt, méltóságteljes? — A 
rohanó, kanyargós hegyi folyók hajózhatók-e? 
(Tutajozás, íaúsztatás.) — Hová ömlik az Olt is? 

— Mi lehet itt ez a kerek kék folt? (Szent 
Anna-tó.) — Ez a tó 1000 méter magasságban 
van a hegyekben, mélyen elrejtve a zöld feny-
vesekben. Valamikor régen a pogány ősmagya-
rok itt mutatták be vallásos áldozataikat Had-
úrnak. Az áldozóhely helyére építették jóval 
később a keresztény magyarok a Szent Anna-
kápolnát. 

d) A b a r l a n g . — Mert a Csiki havasok 
nagyrészt mészkőből vannak, sok itt a barlang. 

A Vöröstoronyi szorosnál kezdődnek a Sze-
beni havasok. 

h) A v i d é k b e l s ő h e g y e i . — Nézzük a 
vidék belső hegyeit! Ezeknek miért sötétebb 
barna a keleti oldaluk s világosabb a nyugati? 
— kérdezem, aztán a térképről megállapítjuk, 
hogy a belső hegyek a következők: Görgényi 
havasok, Hargita-hegység, Baróti hegyek, Per-
sányi hegyek. 

i) S í k s á g a i . Mit jelentenek ezek a világos 
sárga foltok a hegyek között? — Lapályos me-
dencéket — mondják s térképolvasás segítségé-
vel megállapítják, hogy ott van a Gyergyói 

Brassó a Cenkről nézve. 

Leghíresebb a torjai Büdös - barlang. Onnan 
kapta a nevét, hogy tele van kéngázzal és szén-
savval. Mi történhetik emberrel, állattal, ha 
ilyen mérges levegőjű barlangba kerül? — De 
viszont óvatos használat mellett kiváló gyógy-
ereje van csúzos és reumás betegségeknél. Be-
lől a barlangban a szikla izzad. A lefolyó vizet 
összegyűjtik s szembajokat gyógyítanak vele. 
Külföldről is sokan felkeresik ezt a gyilkoló, 
de egyben gyógyító barlangot. 

e) A N e m e r e . — A Berecki hegyek az 
utolsó .nyúlványai a Keleti Kárpátoknak. Leg-
magasabb csúcsa a Nemere, melynek ormain 
keletkezik a nagy károkat okozó, hideg nemere-
szél. Oly erővel jön, hogy hatalmas fákat csa-
var ki tövestől s leszedi a házak tetejét. 

f ) A B r a s s ó i h a v a s o k . A Berecki hegy-
ségtől nyugatra vannak a Brassói havasok. 
Legmagasabb csúcsa a Bucses, 2506 m. (A Ma-
gas-Tátrában a Ferenc József-csúcs 2666 m.) 
A Bucses alatt halad a Tömösi szoros. Ezen át 
vasút megy Romániába. A Brassói havasok 
végső nyúlványa a Cenk, melynek tetején levő 
Árpád-emlékművet ledöntötték a románok. Lám, 
még a kőtől is félnek, ha magyar. 

g) A F o g a r a s i é s S z e b e n i h a v a s o k . 
— A Fogarasi havasok a Vöröstoronyi szorosig 
húzódnak. Itt rohan ki az Olt az országból. 

medence, Csiki medence, Háromszéki medence 
és a Bárcaság. — Ezekben a lapályos meden-
cékben kitűnő szántóföldek és kövér legelők 
vannak. 

j) É g h a j l a t a . — Amint látjuk, az Olt vi-
dékén vannak síkságok, alacsonyabb és maga-
sabb hegyek. — Milyen lehet itt az éghajlat? 
(A medencékben a legenyhébb, legkellemesebb. 
Az alacsonyabb hegyekben hideg, a havasok 
közt zord.) — Azért a síkságokon sincs ám 
olyan meleg nyáron, mint Kispesten ós környé-
kén. Az aratás nem júniusban van, hanem 
augusztus végén. A hegyes vidékeken általában 
rövid a nyár, hosszú a tél. A havasokon nyáron 
is hó van. 

— Most már tudjuk, milyen ennek a vidék-
nek a földje, éghajlata. — Miért fontos e keltőt 
tudnunk? (A földtől és az éghajlattól függ az 
emberek foglalkozása, élete.) 

k) T e r m é n y e i , á l l a t a i , á s v á n y a i . — 
Okoskodjuk ki, mit adhat az Olt vidéke az itt 
élő embereknek s ebből kifolyólag milyen fog-
lalkozásúak azok? — A medencék síkságok. Itt 
megterem minden, ami a Nagy-Alföldön. (Ga-
bonafélék, burgonya, hüvelyesek, dohány, gyü-
mölcs.) Ugyanazokat az állatokat is tenyésztik 
a jó kövér legelőkön. (Szarvasmarha, sertés, 
ló, juh, kecske, baromfi.) — A medencék közül 
különösen a Bárcaságon vannak jó szántóföl-
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^ O Csakhamar 

Szent Anna-tó. 

kát, hogy jobban gyönyörködhessem a fenyves-
erdőben. Egyszerre távoli harangszót hallok. 
Esti imára szólít a harang. A harangszóba 
csakhamar belevegyül egy mély kolomp érces 
hangja, számos apró csengetyű ezüstös csilin-

_ gelóse és egy lágyan hangzó, kesergő furulya-
.w,.))! szó. Mi lehetett ez a csodálatos hangverseny? 

fel is tűnt az erdő sötétjében a 
hazatérő juhnyáj szürkésfehér bundája, amint 
a pásztorral együtt ballagott hazafelé. 

A hegyekben is olyan kövér a legelő, mint a 
síkságon? Ha sok a juh, akkor melyik ipar vi-
rágozhat a hegyes vidéken? (Posztó-, bőr- és 
sajtkészítés.) Ehhez megint mire van szükség? 
Milyen állat él a sűrű erdőben? (Vaddisznó, 
medve, róka, farkas, őz, szarvas.) Akkor kik is 
szeretnek idejárni? (Vadászok.) A környéken 
sok a medvetáncoltató. Miért? 

— Mit adnak a hegyek a belsejükből? (A 
Gyergyói havasokból fehérmárványt, a Csiki 
havasokból vasat, rezet, sót ós a Baróti be-
gyekből szenet bányásznak.) Az Olt is ad vala-
mit az embereknek? (Halat.) — Most gondolja-
tok a síkságokra, a hegyekre a vizekre s mond-
játok meg, miféle foglalkozású emberek élnek itt. 

dek. — A Gyergyói és Csiki medencékben fő-
leg rozs, burgonya és kukorica terem. Nem is-
mertek kukoricából készült híres erdélyi étele-
ket? (Málé, puliszka, prósza.) De jó volna most 
belőle egy kicsi! 

A Háromszéki medencében főleg lent és ken-
dert termesztenek. Miért, mire való? A székely 
asszony maga fonja, szövi, varrja a ruháját, 
sőt gyönyörű szépen ki is hímezi. Ilyen a szé-
kely népviselet. (Kép.) Nagyon szeretnek téli 
estéken a fonóba járni. A fonó pótolja nekik a 
bált, a színházat. Amíg szorgalmasan forog a 
guzsaly, pörög a rokka, egy öreg mesemondó 
mesét mond. Mesél a szegény, szomorú pásztor-
legényről, földi leánnyá váló csillagszemű erdei 
tündérről, furfangos erdei törpéről és öreg meg 
fiatal gonosz boszorkányról. A mese titán éne-
kelnek, táncolnak legények, leányok. A székely 
leány, asszony, még ha át is megy a szom-
szédba egy kis tereferóre, akkor is viszi magá-
val a guzsalyát, hogy tovább fonhassa a meg-
kezdett fonalat. — Most okoskodjuk ki, mit ad-
hat az erdő? Minek az a sok fa? Ha épületfa, 
bútor és szerszám lesz belőlük, akkor mire van 
itt szüköég? (Gyárakra.) A fölösleges fával mi 
történik? Különösen hova szállítják? (Alföldre.) 
Miért? A székely férfiak híres fafaragók. Min-
dent maguk csinálnak, ami fából van s szinte 
művészi faragványokkal díszítik. (Kép.) Miféle 
fák vannak a nagy erdőkben? Miért a fenyő-
erdő a legértékesebb? A fenyvesekben források 
is fakadnak. Ezeknek is gyógyító erejük van. 
Mik keletkeztek a fenyvesekben a gyógyforrá-
sok körül? (Borszók, Tusnád, Kovászna, Élő-
patak, Málnás.) Ezeket a gyógyvizeket innen 
üvegekben szállítják a világ minden részébe, 
azoknak a betegeknek, akik nem jöhetnek el a 
gyógyforrásokhoz. 

A mult évben én is hegyes, erdős vidéken 
nyaraltam. Egyik este kinyitom a szobám abla-

Begyakorlás. 
a) T r i a n o n . — Már a távolságmérésnél is 

bántotta a szememet ez a szinte lángoló, csúf 
vörös vonal. Mit jelent ez? Lehet-e egy igazi 
hegyet, egy folyót, egy rajzolt vonallal ketté-
vágni? Hiába ítélte Trianon az oláhoknak Er-
délyt, csak magyar föld az továbbra is, csak 
magyar testvéreink, a vitéz székelyek élnek ott 
most is, erősen v á r v a . . . (a magyar föltáma-
dást). 

b) A s z é k e l y e k . — Most is úgy nevezik a 
székelyek az Olt vidékét: „Székelyország". 
Hogy kerültek ők oda? — kérdezem s a gyerme-
kek elmondják a székelyek eredetét. 

— Kevésbeszódű, értelmes, szorgalmas nép. 
Sok jó tulajdonsága mellett ki kell emelnünk a 
hazaszeretetét. Ragaszkodik földjéhez, a szép 
magyar földhöz szívével, lelkével s ha kell, a 
vórehullásával is megvédi azt az ellenségtől. 

Most nehéz a sorsuk. 1920 óta az oláhok az 
urak a „Székelyföldön" s mindent el akarnak 
oláhosítani, ami magyar. Tilos a magyar szó is. 
Börtön jár érte. De hiába. A románok elfelej-
tik, hogy szívet cserélni nem lehet s a magyar 
szív utolsó dobbanásig megmarad magyarnak. 

A székely anya továbbra is magyarul tanítja 
beszólni, imádkozni gyermekét s nincsen olyan 
székelyház, ahol néha nagy titokban, halkan fel 
ne csendülne: „Isten, áldd meg a magyart!" 

c) A v i d é k v á r m e g y é i , n e v e z e t e s e b b 
v á r o s a i . — Olvassuk el a térképről a vidék 
vármegyéit (Csik, Háromszék, Brassó, fogaras 
és Szeben vármegye) és nevezetesebb városait. 
A térképjelekről is megtudhatjuk, egyik-másik 
város miről nevezetes? 

d) É n e k . ( M é l y í t é s . ) — Most pedig egy 
szép székelynótával búcsúzzunk el az Olt vidé-
kétől. (Murgács: „Csikországi fenyvesekben el-
hervadtak mind a gyöngyvirágok ...") 
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KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Francia tanügyi lapokból. 

A természettudományok értéke 
az általános műveltség szempontjából. 

A természettudományok minden más tanítás-
nál alkalmasabbak a gyermek értelmének fej-
lesztésére, mert megfigyelésre és gondolkozásra 
serkentenek. Ezenkívül pedig azt a köteléket 
is szolgáltatják, amely a tanterv egyes részeit 
egybekapcsolja. 

Mert mit is kell tenni, mihelyst a gyermek 
az alapismereteket: az olvasást, írást s a szám-
tan elemeit elsajátította1? Hozzá kell fognunk, 
hogy bevéssük elméjébe azt a módszert, amely 
a gondolkozásra, mégpedig a helyes gondolko-
zásra vezeti őt el. Elsősorban tehát a megfigye-
lésre kell őt késztetnünk, hozzászoktatnunk, 
hogy szünet nélkül gyakorolja a türelmes, pon-
tos és biztos elemzést, megmutatnunk neki, 
hogy az összehasonlító megfigyelés miként se-
gíti őt a helyes ítéletek meghozatalában. 

Ezt a szellemi tornát pedig akként indítjuk 
meg, hogy a gyermeket a megfigyelésre, de nem 
csupán a szemnek, hanem az értelemnek is 
igénybevételével történő megfigyelésre úgy te-
reljük, hogy valamely tárgynak a leírását, a 
szabatos és részletes leírását adjuk feladatul. 
Ily feladat tárgyául ugyan akármit is választ-
hatunk, de tagadhatatlan, hogy valamely 
csecsebecse csak korlátolt érdekű lehet, azok-
nak az azonos természetű együtteseknek egye-
deivel szemben, amelyekkel való foglalkozás-
ból később is hasznosítható ismeretek és té-
nyek származhatnak. 

Ebből a szempontból különös érdekű vala-
mely növény vagy állat. Leírása igen nagy 
gondot igényel, mert alkotórészeinek megvan 
a maguk viszonylag pontos helyzete, egybe-
függésük határozott, alakjuk és működésmód-
juk — jelentőségük — pedig egészen sajátos. 
Ezenkívül alkalom nyílik az összehasonlításra 
más növényekkel és állatokkal, megismerkedni 
az egyezésekkel, a nagymérvű különféleségek 
ellenére is. 

Ennél a munkánál az a fontos, hogy a gyer-
mek szabatosan és világosan fejezze ki magát, 
amit csak úgy érhetünk el, ha a növendék 
előbb tanulmányozta tárgyát, minden sajátos-
ságra a megfelelő kifejezést tudja használni 
és nem az egyes elkülönült részeket, hanem az 
egészet írja le, akként, hogy a leírás pont a 
tárgyat jeleníti meg. 

Félreértések elkerülése végett hangsúlyoz-
nunk kell, hogy valóban leírásról, nem pedig 
rajzolásról van itt szó. Igaz, hogy a rajz is bi-
zonyos figyelmet igényel, az is hasznos, ha a 
leírandó tárgyat egyúttal le is rajzoltatjuk, 
ámde a rajzolás egymagában nem vezet a kí-
vánt célra. A pontosság, az alak körvonalai, 
az arányok feltüntetése inkább a szemet fog-
lalkoztatja, mint az értelmet. Egy-egy ceruza-
vonás révén a gyermek szabadul attól a fárad-

ságtól, mentesül attól az erőfeszítéstől, amit 
a teljes, egyben szabatos és világos leírásnak 
a megszerkesztése jelent. Aztán a rajz csak tö-
kéletlenül adja vissza a mozdulatokat, amelyek 
leírása pedig folytonos megfigyelést és részle-
tes elemzést kíván. 

Kétségtelen, hogy a tanító előzetes magyará-
zatára szükség van. A növendéknek tudnia 
kell, hogy mivel van dolga, mi a tárgy neve, 
története, honnan való és mit csinál, mert az 
anonim tárgy sokat veszít az érdekéből. De ez 
a bevezetés csak arra az elengedhetetlen lé-
nyegre szorítkozzék, amely fölhívja a gyermek 
érdeklődését és elősegíti a feladatnak lehető 
tökéletes megoldását, maga a feladat azonban 
a növendékre maradjon. 

Igen fontos ugyanis, hogy a gyermek egy-
maga végezze el a feladatát. A helyesbítésre 
később kerüljön sor, azokkal a magyarázatok-
kal együtt, amelyeket a körülmények sugallnak 
a tanítónak. Az ilyen munkához edzett gyermek 
ugyanis hozzászokik, hogy figyelmesen és 
rendszeresen nézzen-lásson, mérlegelje a hasz-
nált szók értékét, ne támaszkodjék a puszta 
emlékezésre, a gondolkozóképességet is mun-
káltassa és ezáltal a tényeket egybekapcsolja 
és megőrizze. 

Mondanunk sem kell, hogy a tárgy, a leírá-
sával járó munka s a tárgyak egymásutánja 
a gyermek korához és szellemi fejlettségéhez 
igazodjék. Kezdetben beérjük a külső alak le-
írásával, utóbb fokozatosan rátérünk az élet-
működésre s még az állatok és növények elemi 
bonctanára is, amely célból ajánlatos az élő 
mellett a holt példánynak bemutatása is. 

Az egyes tárgyak elszigetelt tanulmánya ter-
mészetesen nem elegendő, a gondolkozóképes-
séget is foglalkoztatni kell a tárgyak külön-
féle sajátosságaira kiterjedő összehasonlítás-
sal. A hasonlatosságok és a különbségek érté-
kelése ugyanis még inkább kihívja a figyel-
met és élesíti az ítélőképességet. Emellett az 
összehasonlítás, bizonyos idő múlva, előkészít 
az elemi osztályozásra is, később pedig módot 
nyújt az élőlények láncolatának megismerésére 
és megértésére. 

Mindez azonban csak előkészítő gyakorlat, a 
simulékonyságnak és a feladatokra való rá-
termettségnek a gyakorlása, amely elsősorban 
a követendő módszert vési a gyermek elmé-
jébe, de amellett különféle elemi, bár alapvető 
ismeretet is nyújt. 

Közben pedig a gyermek növekszik. Ezekből 
a leírásokból apránkint bizonyos számú tény-
nek és eszmének a birtokába jut, észrevette a 
változatos alakokat, megismerkedett a főbb 
szervekkel, az életműködésekkel, osztályozta a 
hasonlóságokat és cltéxéseket, megsejtette már 
az élőlények láncolatát s tán egymástól való 
függőségüket is. Főkép azonban rászokott a 
megfigyelésre és a megfigyelteken az elmélke-
désre. Ez a megfigyelés és elmélkedés azután 
önkénytelenül más tantárgyakra is kiterjed s 
az eredmény annál különb lesz, mentől világo-
sabbá válik az összes tanulmányok egybefüg-
gése, egymás mellé rendeltsége. 
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S azután elérkezik a pillanat, amikor a tan-
tárgyaknak ez a koordinációja meghozza a 
maga teljes gyümölcsözőségét, kidomborítva a 
dolgok összefüggését és kölcsönös egymásra-
hatását s ezenkívül kijelölve az emlékezés nél-
külözhetetlen erőfeszítésének a határait is. 
A különféle tantárgyak valóban fejlesztik a 
gyermek tevékenységét, mert mindegyikük fon-
tos elemeket szállít az általános műveltséghez: 
a történelem, a földrajz, a lélektan, a bölcse-
let, a természet- és vegytan, függetlenül a tisz-
tán irodalmi tárgyaktól, mind-mind tégladarab-
jai az általános műveltség épületének. S a 
mindezeket egybekötő vakolatot az adja meg, 
ha rámutatunk e tárgyak egybefüggésére és 
kontinuitására (amint egyik a másiknak foly-
tatását képezi) s az ekként keletkezett szerves 
tömeg adja meg az illető egyénnek általános 
műveltségét. 

Étienne Rabaud. 
Pour l'Ére nouvelle (Párizs), 

1934 júniusi szám. 

Olaszországi tanügyi hírek. 

Állami tisztviselők jelvényei. 
A közeljövőben életbe lép egy miniszterta-

nácsi határozat, melynek értelmében az összes 
állami alkalmazottak, főtisztviselők éppúgy, 
mint az altisztek, hivatali állásuknak és rang-
juknak megfelelő jelvényt (distintivo) fognak 
viselni, a hadseregbeli tisztek és vasúti for-
galmi tisztviselők mintájára. Ennek a jelvény-
nek kitűzése azonban csak szolgálatban köte-
lező, a hivatalos szolgálaton kívül pedig a köz-
alkalmazott tetszésétől függ. A különböző színű 
jelvények szerint három csoportba vannak be-
osztva a tisztviselők, a negyedikbe az altisz-
tek. 

A jelvényeken sávok jelzik azt a fizetési osz-
tályt is, ahová az illető közalkalmazott tartozik. 
Az A. osztályba tartoznak a főiskolai képesí-
téssel bíró tisztviselők, a B. osztályba a kö-
zépiskolát végzettek (ide tartoznak a tanítók 
és tanítónők is), a C. csoportba pedig a közép-
iskola alsó tagozatát végzett kezelő személyzet. 
A tanítóság jelvénye általában a tiszthelyettes 
és hadnagy rangjának megfelelő sávokat tün-
tet föl, az elemi iskolai igazgatóké a főhadna-
gyénak, a szaktanfelügyelőké a kapitányénak, 
a tanfelügyelőké az őrnagyénak ós alezredes-
nek, végül a tankerületi királyi főigazgatóké 
az ezredesének felel meg. 

A tanítók száma Olaszországban. 
Az 1934 január 1-én felvett adatok szerint ez 

év elején egész Itáliában a rendes tanítók 
száma 90.393-ra rúgott, 909 millió 830 ezer líra 
összfizetéssel, míg a ki nem nevezett segéd-
tanítók száma 4342 volt, összesen 32 millió 293 
ezer líra fizetéssel. 

TUDOMÁNY, IRODALOM, MŰVÉSZET 

Tomcsányiné Czukrász Róza: 
Afonomimikai módszer Magyarországon. 
(A Magyar Tudományos Akadémia anyagi támogatásával. 

Budapest, 1934.) " 

Pedagógia i irodalmunk ismét egy gyöngy-
szemmel gyarapodott s ezt Tomcsányiné Czuk-
rász Róza ajándékozta a magyar tanítóságnak. 
Az, akinek a fonomimikának hazánkban meg-
honosításáért már eddig is nagy s őszinte hálá-
val tartozunk. 

Hogy mi indította a mi büszkeségünket 
könyvének megírására, azt híven kifejezi a 
könyv ,3evezetés"-ének utolsó bekezdése, mely 
így szól: „Nemcsak mint neveléstörténeti em-
léknek volt szükséges ennek a munkának ki-
adása, de főképpen azért, hogy ha majd idővel 
tanítóink az idegenből ismét kiábrándulva, az 
után a tanításmód után, amihez a magunk em-
berségéből jutottunk, hát ne értéktelen után-
zatokból, hanem az eredeti forrásból ismerhes-
sék meg." 

Ennek a bekezdésnek csupán egy kitételét 
kell helyesbítenünk, és pedig azt, hogy a „fono-
mimikához a magunk emberségéből jutottunk". 
Nem. Itt nem lehet a mi emberségünkről szó, 
mert a fonomimikát nekünk Tomcsányiné 
Czukrász Róza pedagógiai tudása s ezzel pá-
rosult s tiszta meggyőződésből fakadó, de még 
a küzdelemben is finom, előkelő és vonzó egyé-
nisége adta. Egy vidéki „szürke tanítónő", aki 
tanult, tudott, dolgozott és cselekedett olyan 
erős akarattal s olyan mély hozzáértéssel, 
hogy a más véleményen levők egész táborát 
győzte le s eszméinek meghódította a magyar 
tanítóságot. 

Tomcsányiné Czukrász Róza ennek a könyvé-
nek „Történeti rész"-ében előbb Havas István-
nak „Tanító" című versét közli, amelyet a ne-
ves író a szerző emlékkönyvébe írt. Majd „Mi 
volt a fonomimika előtt?" cím alatt az írás és 
olvasás módszerének történetét állítja elénk s 
ezzel előkészít nagy reformjának megértéséhez. 
Majd „Reformtörekvések az írva-olvasási mód-
szer javítására" cím alatt tömören összefog-
lalja mindazoknak a módszerjavító törekvések-
nek lényegét, amelyekkel a fonomimikai eljá-
rás előtt hazánkban kísérleteztek. „Gyermek-
korom és iskoláim" című fejezetben kedves köz-
vetlenséggel mondja el gyermekkorát, tanuló-
éveit egészen a tanítónői oklevél megszerzé-
séig. Aztán az életért való küzdelmét írja le, 
az állásnélküliség kezdetétől, a házitanítónősé-
gen át a kolozsi, majd kolozsvári tanítónősé-
gig, a révbejutásig. 

Igen érdekes a „Hogyan lettem újító?" című 
fejezet, melyben Czukrász Róza elmondja, hogy 
a francia nyelv tanulása közben, hogyan ke-
rült kezébe Grosselinneí a fonomimikáról írt 
könyve s hogyan súgta meg pedagógiai érzéke 
a fonomimika lényegének meglátását. Aztán 
az első fonomimikai bemutató-tanításokról ír, 
amely vegyes érzelmeket váltott ki hallgatói 
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lelkében, de ő nem csüggedt. Igen kedvesen 
emlékezik meg a szerző első követőiről, akik 
kolozsvári tanítónők voltak. Majd az első té-
rítő óradnai kirándulásról, a mátyásföldi be-
mutatóról s az ott elért sikerekről emlékezik 
meg, ahonnan tulaj donképen megindult a fono-
mimika országhódító útjára. Igen érdekes a 
szerzőnek Somogyi Bélával való vitája, aki 
előbb a fonomimikát támadta, majd a Nép-
tanítók Lapjában megjelent cikkében elismerte, 
hogy tévedett s egyik legőszintébb híve lett 
a fonomimikának. Ennek a hatásáról Tom-
csányiné így ír: „Nem tagadom, kissé megdöb-
bentem. Sohasem éreztem annyira, hogy mi-
lyen kincsnek a sorsát tette le a Gondviselés 
a kezembe. Ha én csak egy kicsit is habozom, 
ha csak egy kicsit is gyengének mutatkozom, 
akkor Magyarországon mindörökre el lett volna 
temetve a íonomimika." S ebben is teljesen 
egyetértünk Tomcsányiné Czukrász Rózával, 
mert jól tudjuk, hogy micsoda harcot kellett 
vívnia azokkal, akik részint tanügyi lapokban, 
részint nyílt színen, a tanítógyűléseken támad-
ták a fonomimikát. 

Tomcsányiné küzdelmének teljes győzelmét 
jelentette ABC-s könyvének megjelenése. Most 
megjelent művéből láthatjuk azt is, micsoda 
megfontoltsággal szerkesztette azt a könyvet, 
mely új irányt jelölt utána megjelenő vala-
mennyi ábécéskönyv szerkesztőjének s biztosí-
totta jövőjét a fonomimikai módszernek. 

„Első összeköttetésem a franciákkal" című fe-
jezetben a Grosselin Emillel, a fonomimika fel-
találójának fiával való levelezését, melynek 
eredménye az lett, hogy a francia pedagógu-
sok felfigyeltek a magyar úttörő munkássá-
gára s fonomimikai módszerének elterjedésére. 
Grosselin Emil elnöklete alatt működő társa-
ság elismerésül bronzérmet is küldött Tom-
csányiné Czukrász Rózának. 

Majd a tanítói továbbképző tanfolyamokon 
és tanítóegyesületi közgyűléseken tartott elő-
adásairól és demonstráló tanításairól közli ked-
ves emlékeit a szerző, aztán meg a kortársak 
véleményéről szól, miközben szemelvényeket 
közöl az akkori tanügyi lapokból, jegyzőköny-
vekből s a fonomimikával, illetve annak mód-
szerével kapcsolatos kedves epizódokat be-
szél el. 

A könyvben találjuk a szerzőnek Grosselin 
Ágostonról szóló ismertetését, mely a Néptaní-
tók Lapja 6ü. évfolyamában jelent meg, majd 
„Hazai kísérletek a fonomimikának a gyógy-
pedagógiában való alkalmazása" című fejezet-
ben arról számol be a neves szerző, miként ér-
tékesítették a fonomimikát a gyógypedagógu-
sok. Majd „Újabb összeköttetéseim a franciák-
kal" címen közli a szerző azoknak az újabb 
leveleknek kivonatát, amelyeket a franciák 
Tomcsányiné Czukrász Rózának akkor írtak, 
mikor a magyar tanítóság emléktáblával je-
lölte meg azt a mátyásföldi iskolát, amelyben 
a szerző tanított. Ezekből a levelekből kitűnik, 
hogy nálunk a fonomimikai módszer sokkal 
jobban el van terjedve, mint eredeti hazájában, 
Franciaországban. 

Ez a történeti rész valóban értékes nevelés-
történeti emlék pedagógiai irodalmunkban. 

A II. részben a fonomimika elméletét írja 
meg a szerző annak a vezérkönyvnek alapján, 
mely mindnyájunknak útmutatója, irányítója 
három évtized után. 

A fonomimika gyakorlati keresztülvitelét a 
III. részben ismerteti a kiváló szerző, mely-
ben az írási előgyakorlatoknak s a hangozta-
tással kapcsolatos betűismertetésnek tanmene-
tét nyújtja, kedves, vonzó leckékben, melyeket 
azzal a közvetlenséggel ír le, mint ahogyan 
azt tanítónő korában tanította. 

Tomcsányiné Czukrász Rózának ez a könyve 
nemcsak nevelés- és módszertörténeti szem-
pontból jelent nagy értéket, hanem igazi vezér-
könyvül, irányítóul fogadhatja el minden ta-
nító, aki gyermekeket írni s olvasni tanít. 

A könyvben megjelent történeti részhez még 
egy fontos adatot kívánok szolgáltatni, ami 
Tomcsányiné módszerjavító nagy művének je-
lentőségét mindennél jobban bizonyítja: 

Az 1905-ös Népiskolai Tanterv és Utasítás 
megjelenésekor a fonomimika körül még har-
cok folytak, azért azt az Utasítás éppen csak 
megemlíti, de az írva-olvasási eljárást ismer-
teti. Ez a hivatalos állásfoglalás bizonyára 
kedvezett annak a fonomimika-ellenes tábor-
nak, amellyel Tomcsányiné küzdelmeit vívta. 
Húsz évre rá azonban már teljes volt a győ-
zelme, amit bizonyít az, hogy az 1925-ös Tan-
terv és Utasítás már a fonomimikai módszert 
ismerteti s nem hiszem, hogy lenne Magyar-
országon iskola, ahol nem ezzel a módszerrel 
tanítanának írni s olvasni. 

Sok-sok ezer gyermek és tanító köszönete, 
hálája és tisztelete illeti meg Tomcsányiné 
Czukrász Rózát, a fonomimika meghonosítóját 
s ennek a nagyértékű könyvnek szerzőjét, 
amelynek egyetlen tanító könyvespolcáról sem 
szabadna hiányoznia. 

Drozdy Gyula. 

Marczell Mihály dr.: A felnőttek lélekrajza. 
(„A bontakozó élet" V. kötete.) Budapest, 1934. 
„Élet" kiadása. 296 1. 

Szerzőnk e kötetében — a gyermek-, serdül ő-
és ifjúkor állapotrajzai után — a testileg, szel-
lemileg és lelkileg kialakult férfi és nő lélek-
rajzát próbálja vázolni. Ezzel az eddigieknél is 
nagyobb feladatra vállalkozott. Kétségtelen 
ugyanis, hogy az ember „hajszálait könnyebben 
számon lehet tartani, mint érzelmeit és szívé-
nek hullámzásait" s egyedül a Mindentudó előtt 
nem menedék semmi sötét rejtek.1 

A lélekrajzok valójában csak vázlatok lehet-
nek. Mint ilyenek azonban éppoly nélkülözhe-
tetlenek, mint a szakorvos számára a Röntgen-
felvétel, mert tájékoztatnak önnevelési szük-
ségleteinkre, illetve másokkal való érintkezé-
sünk módjára nézve.2 Gyakorlati értékük tehát 
kétségtelen. 

1 Szent Ágoston Vallomásai. (Ford. Vass József.) I. k. 
131. és 146. 1. 

2 V. ö.: Dr. Frank Antal: Önismeret. 10. 1. 
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Bizonyos, hogy ez a kötet a legszélesebb kö-
rök figyelmére érdemes. Ezt a széleskörű ér-
deklődést ki is fogja váltani, mert általában 
„más ember élete titkaira, ó, arra kíváncsiak 
az emberek..."; sokan azt is érzik, hogy „ér-
dekelhet-e valami közvetlenebbül, mint saját-
magam?"3 S nemzeti tanítónktól egyre többen 
megtanuljuk, hogy „kedélyünk, másokkal való 
viszonyunk, kikhez az élet köt, éppoly gondot 
és művelést kíván, sőt többet, mint anyagi ér-
dekeink".4 

Szerzőnk e vázlataiból, melyeket az alkat-
lélektan módszereivel dolgozott ki, futólagos 
áttekintésnél is meglátjuk, hogy a kialakult 
egyén átöröklött és szerzett értékekkel van te-
lítve s ő ezek érvényesítésére törekszik. A fel-
nőttkor tehát az egyéniség megsokszorosításá-
nak szent életszakasza. Az ember ekkor már 
nemcsak felhalmozó és felhasználó, hanem ada-
kozó is. Munkájából „a Szentlélek Úristen tü-
zes lehellete" árad ki, mert értékeinek kisugár-
zásával másokban is értékeket támaszt életre. 

Ma nemcsak a Tiborcok, hanem mindannyian 
fájón érezzük azoknak a szörnyű terheknek 
nyomását, amelyet történelmi körülményeink 
jelentenek számunkra. Szerencse, hogy — amint 
a szervezet megfelelő ellenmérgek elválasztá-
sával bizonyos mértékig ártalmatlanokká teszi 
az őt érő támadásokat — a kívülről reánk irá-
nyuló akciók a nemzeti társadalomból is meg-
felelő reakciókat váltanak ki, amelyekkel egész-
séges és erős nemzetiség még a legszörnyűbb 
történelmi nyomásokat is ellensúlyozni tudja. 
A helytállás tehát mind egyéni, mind közös-
ségi tekintetben folytonos szellemi és lelki 
nekifeszülést kíván s ennélfogva igazat kell ad-
nunk a szerzőnek abban, hogy e vázlatok hát-
tere csak „a küzdelmes élet porondja" lehet. 
Ez a felnőtt ember igazi miliője. A küzdelem 
annyira hozzátartozik az emberi élet lényegé-
hez, hogy küzdelem nélkül — devalválódik az 
ember. 

Azokban az erőfeszítésekben, amelyekkel az 
anyagi lét biztosítása s a szellemi és lelki erők 
érvényesítése jár, természetszerűen kisebb-
nagyobb eltérések mutatkoznak. Ezek — ugyan-
azon társadalmon belül is — többféle életfor-
mára vezetnek és végső eredményül különböző 
társadalmi típusokat eredményeznek. Szerzőnk 
ezeket „a felső tízezer", a középosztály, a föld-
míves-gazdaember, a munkás, mégpedig az 
ipari munkás, földmunkás és cseléd kategó-
riáiba foglalva ismerteti. 

Azoknak az életértékeknek, amelyek a fel-
nőtt emberben felgyülemlenek, érvényesülését 
nyomozva, úgy találja, hogy az egyfelől az 
egyéniség sokszorításában, másfelől annak ki-
sugárzásában történik. 

A keret, amelyben az egyéniség sokszorosí-
tása általában folyik, a házasélet. Az erre való 
előkészületről, annak lelki tartalmáról, etikájá-
ról, nehézségeiről, győzelmeiről és tragédiáiról 
sok megszívlelnivalót mond szerzőnk. Adato-

kat, amiknek nemcsak egyéni életünkben, de 
hivatásunkban is hasznát vehetjük. Világosan 
kimutatja, hogy a házasélet tragédiáira az aka-
rat megroppanása, a testi-lelki enerválódás, az 
ösztönösség uralma vezet. Nem ok nélkül hang-
súlyozza, hogy a szerelem nem csupán ösztö-
nös megmozdulás, hanem lélekáramlás is. A 
fejlődést tehát akkor szolgáljuk, ha a szerel-
met szeretetté finomítjuk, amint azt Széchenyi 
is ajánlja „Szerelem, szeretet" című elmélkedé-
sében."' A házasélet boldogító összhangját kö-
vetkezőleg csak az élvezheti, akinek legfőbb 
elve az élet eleven, állandó kifejlődést, munkát, 
erőfeszítést igénylő szolgálata. „Így lesz a 
házasélet a maga felsőbbrendű és átnemesedett 
formájában a lelkiség vitalitásának szent apo-
teózisa." 

Az egyéniség sokszorosítása a házasélet ke-
retein kívül is folyik s történhetik „egyedül" 
is. A házasélet keretein kívül élők ugyanis két 
csoportra oszthatók. Az egyikbe azok tartoz-
nak, akikben a haszon- (élvezet-) vágy a hasz-
nálás vágyává tisztult. A másik csoportbeliek 
saját énjüket állítják előtérbe. Az előbbiek, 
akárcsak a házaséletet élők, benn vannak az 
élet eleven sodrában. Az utóbbiak nyilván-
valóan megállást jelentenek a fejlődés útján; 
mert, míg az előbbiek életének a szolgálat 
ad értelmet, az utóbbiak célja a kiélés. Ez 
még senkinél sem vezetett teljes megelégedésre 
s épp ezért a házasságon kívül élők lelki tar-
talma sem lehet más, mint a jövő élet szolgá-
lata. Szerzőnk a pap, a szerzetes, a szerzetes-
nővér lélekrajzát úgy tudja vázolni t és annyi 
nemes vonást tud látni az agglegények és pár-
tában maradt leányok lelkületében, hogy azzal 
amazokban felmagasztalja, emezeknél megszé-
píti az „egyedül"-élést is. 

Minden haladni vágyó és ezt előmozdítani 
akaró ember gyönyörűséggel olvashatja az 
egyéniség kisugárzásáról szóló fejezetet. Amit 
ebben — az erősugárzás mibenlétének és terü-
letének megállapítása után — a civilizáció 
szolgálatáról, a kultúra emeléséről, a szépség 
lelki hatásáról, az erkölcsi színvonal emelésé-
ről, a társadalmi élet szabályozásáról és a lelki-
élet kivirágoztatásáról ír, azzal belelendít Szé-
chenyi szerves gondolkodásába. Szerzőnk sze-
rint is „az egyén a családot és az isteni hiva-
tottsággal ellátott nemzetét szolgálj R) cl nemzet 
pedig az egész emberiség egyetemét segíti". 

„Az életértékek értékesítése" mellett nem 
hagyhatta figyelmen kívül ezek elvesztegetésé-
nek és a visszaszerzésükre való törekvésnek 
vizsgálatát sem. Itt nyerünk betekintést azokba 
a szakadékokba, ahova az ember lesüllyed, ha 
szellemi értékei elkallódnak, lelkiélete pedig 
összeomlik. „Az ember munkájának legnagyobb 
lendítőereje és értelme a jelen élet és a jövő 
tökéletesebb kidolgozása." 

„Az örök élet kapujánál" az öregkort vázolja. 
Ez a rész azért érdemel különös figyelmet, 
mert az élet ezen szakának lélektanát még nem 

3 L.: Szent Ágoston i. m. II . k. 56. és 83. 1. 5 L.: Fekete—Yáradi: Széchenyi tanításai. 153. 1.. 
4 L.: Fekete—Váradi: Széchenyi-Anthológia. 461. 1. Sz.-Anthológia. 258. I. 
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dolgozták ki részletesen. Az öregek jellemzésé-
nél is kitűnik, hogy vázlatai élethűek s ennél-
fogva mindenki számára tanulságosak. 

A valóságtól csak akkor tér el, amikor utolsó 
vázlatában — „az Űr rajzolta emberarc"-ban — 
megmutatja a való ember égi mását, amely 
felé minden nevelésnek törekednie kell. 

Váradi József. 

Uxa József: „A budavári királyi kápolna s a 
m. kir. udvari és várplébánia története 1916-ig." 

A dicsőségben és megpróbáltatásokban gaz-
dag magyar mult sok évszázada elevenedik meg 
ennek a könyvpiacunkon most megjelent, külső-
ségében is tekintélyes műnek lapjain. Áhítattal 
párosult csodálkozással forgatjuk a könyvet, 
mert minden lapja olyan értékeket és szépsége-
ket tár fel, amelyeket vagy nem ismertünk, 
vagy elfeledtünk, vagy amelyek mellett leg-
alább is közömbösen haladtunk el. 

A könyv szerzőjét, a Szent Jobbról nevezett 
kir. udvari és várplébánia káplánját megihlette 
a „genius loci" s hatalmas forrástanulmány ke-
retében megírta nemcsak — mint arra a címből 
következtetni lehetne — országos, sőt alkotmá-
nyos jelentőségű plébániájának történetét, de 
megírta a budai egyházak, a magyar királyo-
kat az ország szívéhez. Budához fűző kapcso-
latok történetét is. Az eredetileg valószínűleg 
monográfiának szánt műből így lett általános 
történeti értékű munka, amely az egyháztörté-
nészeken és a magyar multat kutatók érdeklő-
désén felül joggal számíthat a magyar társa-
lom, különösen a nemzetismeret terjesztésére, 
s az ifjúsági tanulmányi kirándulások és 
tanulmányutak vezetésére hivatott pedagógu-
saink széleskörű érdeklődésére is. 

Szokásunkhoz híven szeretnénk olvasóinkkal 
legalább nagy vonásokban megismertetni Uxa 
József könyvének tartalmát, sajnos azonban, 
ezt a könyv anyagának nagysága és sokoldalú-
sága miatt nem tehetjük meg. Hogy azonban 
olvasóink mégis képet nyerjenek a könyv érté-
kéről és érdekességéről, ideiktatjuk néhány fe-
jezetének címét: „Királyi kápolnák". „A capella 
regia, mint testület." „A királynék városa." 
„Egy képzeletbeli Budavár." „Az első királyok 
Budavárában." „Nagy Lajos kápolnája," „Szent 
Zsigmond temploma és prépostsága." „Hollós 
Mátyás és kápolnája." „A pusztulás utálatos-
sága." „Az ébredés. III. Károly palotája." „Má-
ria Terézia új palotája." „A vöröscsillagkeresz-
tes vitézek Budán 1720—1882-ig." „A Zsigmond-
kápolna." „Volt-e m. kir. udvari plébánia Ma-
gyarországon a Habsburgok alatt!" „Kánter 
Károly és a m. kir. udvari és várplébánia." 
„A mai templom." „A Szent Jobb és kápol-
nája." „Régi és újabb műkincsek." 

Azt hisszük, a könyvnek itt csupán hézagosan 
felsorolt fejezetcímei is igazolják azt, amit 
Uxa József munkájáról ismertetésünk beveze-
tésében mondottunk. Örömmel állapítjuk meg 
azt is, hogy a közel háromszáz oldalas könyv 
annak ellenére, hogy a benne összegyűjtött és 
feldolgozott rengeteg történeti adatra tekintet-
tel forrásmunkaszámba megy, végig könnyű, 

élvezetes és érdekfeszítő olvasmány. Reméljük, 
hogy a történetírás és kutatás terén többször 
fogunk még találkozni Uxa József nevével. 

(A könyv megrendelhető a szerzőnél: Uxa 
József udvari káplánnál, Budapest, I, Űri-utca 
4. sz. Ára 10 és 12 pengő. Tanerőknek 25% enged-
ményt ad.) 

Dr. Veress István: Tanár és tanítvány a ta-
nítóképző-intézetekben. 

A szerző, aki a debreceni tanítóképző-intézet 
igazgatója, nyomtatásban is kiadta azokat az 
értekezéseit, amelyeket a tanári módszeres ér-
tekezleteken tartott. A szerző először a tanár 
és tanítvány közötti viszonyról, majd a jó ta-
nár kellékeiről szól. Mély pedagógiai éleslátás-
sal állapítja meg a tanítóképző-intézeti tanár-
nak és a tanítónövendéknek egymáshoz való 
viszonyát és azokat az adottságokat, amelyek 
a tanítóképző-intézetben, ennek sajátos viszo-
nyainál fogva, fennállanak. Nagyon helyes 
megállapítása a szerzőnek az, hogy a tanító-
képző-intézetben a tanár ne előadjon, hanem 
módszeresen tanítson úgy, hogy a tanítónöven-
dék már az órán elsajátítsa azt az anyagot, 
amit a tárgyról tudnia kell. Részletesen ismer-
teti az osztályozás nehézségeit s ezek áthida-
lására értékes gondolatokat ad. Rámutat arra, 
hogy az igazi eredmény nemcsak a tanár szak-
ismeretétől függ, hanem pedagógiai eljárásá-
tól is. „Lehet valaki szaktudós, ez azonban nem 
bizonyítja, hogy egyben jó pedagógus is", — 
mondja a szerző, igen helyesen. Óvja a taná 
rokat a kedélyhullámzásoktól, a léleknélküli 
únott tanításoktól, mert — mint mondja — egy 
ember rossz hangulata miatt nem szenvedhet 
az egész osztály. 

Foglalkozik a szerző a tanár és tanítvány 
között levő érzelmi viszonnyal is, amellyel 
kapcsolatban eljut a jellemnevelés kérdéséhez, 
amit a tanítóképzők egyik legfontosabb fel-
adatának tart. Szól a tanárnak a növendékkel 
való bánásmódjáról, miközben azt mondja, 
hogy rossz bánásmóddal jó tanítókat nem tu-
dunk adni az országnak. Klinke szavait idézi, 
mikor azt mondja, hogy: „a tanár legyen jó-
ságos, vidám, de szigorú". „A kérlelhetetlen 
szigorúság és a túlságos engedékenység, mint 
a tanári bánásmód két sarkpontja, egyaránt 
káros a tanítványokra s így a tanítóképzésre." 
Azt kívánja, hogy a tanár mindig közvetlen 
alakban érintkezzék tanítványaival s érdek-
lődjék még magánügyeik iránt is. Azt mondja 
a szerző, hogy a tanítóképző ne zárja el nö-
vendékeit az élettől, mert hiszen a tanítóképző-
nek éppen az életre kell nevelnie. „A kalitkába 
zárt embert a szabadság elszédítheti s kinn az 
életben elkábult fővel az egyik baklövést a 
másik után követheti el." 

Ezeken kívül még sok jótanács van a könyv-
ben, amelyek mind helyes pedagógiai érzékre 
vallanak. 
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Internationale Zeitschrift für Erziehungswis-
senschaft. Szerk. P. Monroe, New York és Fr. 
Schneider, Köln. Kiadja J. P. Bachem, Köln. 
1933—34, IV. füzet, 126 lap. 

Ennek a háromnyelvű nemzetközi nevelés-
tudományi folyóiratnak legújabb füzete mos-
tanában jelent meg hagyományos gazdag és 
változatos tartalommal, amelyet a következők-
ben röviden ismertetünk. Vezető helyen Spran-
ger Ede folytatja „A filozófiai pedagógia váz-
latai" című tanulmányát, amelynek során ez-
úttal eljut a nevelésnek örök típusaihoz: hasz-
nossági, elméleti, esztétikai, társadalmi és poli-
tikai. — „A népjellemnek megnyilatkozása a 
nevelés elméletében és gyakorlatában" című 
fontos tételt német és angol szerzők idevágó 
és e helyen megjelent tanulmányai után most 
P. Frieden, a luxemburgi nemzeti könyvtár 
igazgatója tárgyalja francia szempontból. A 
rendkívül kifejlett personnalité nationale ele-
meiként a következőket sorolja fel: erős kon-
zervativizmus, szükséglet és képesség a lelki 
és szellemi tényeknek a nyelv által való ki-
fejezésére, a ráció fölénye, sajátos francia in-
dividualizmus, a fegyelem kedvelése, fejlett 
katolikus fogékonyság stb. A francia iskola a 
nevelés után sorakozik, amely elsősorban a tár-
sadalmi életnek, főleg a családnak funkciója. 
A francia pedagógiai bölcseség az egész nem-
zeti irodalomban mélyebb nyomokat hagyott, 
mint bárhol. — „A pedagógiai tudományok 
Belgiumban" (Verheyen , Brüsszel): bevezetőleg 
vázlatrajz kíséretében ismerteti a belga iskola-
ügy szervezetét, a különböző intézetek tanerői-
nek kiképzését, a pedagógia szerepét tanter-
veikben, a képesítő vizsgálatokat és a tanfel-
ügyeletet, miközben az olva.só érdekes meg-
egyezéseket és tanulságos eltéréseket állapíthat 
meg a többi országokkal szemben. — „A nem-
zeti politikai nevelőintézet" (Trepte, Potsdam): 
minthogy a versailles-i szerződés (nálunk a 
trianoni) a hadapródiskolák feloszlatását köve-
telte, azokat állami nevelőintézetekké alakítot-
ták át. Ám ezek nem valósítottak meg „zárt 
nevelési eszményt", ezért a nemzeti szocia-
lista állam ilyen szellemben átszervezte őket, a 
kultuszminisztériumnak új osztálya alá ren-
delte és céljukul „vezetők" kiképzését tűzte ki. 
A szerző ezután ennek két előfeltételét fejte-
geti: a növendékek és a tanerők kellő kiszeme-
lését: „Evégből a miniszter ez intézetek veze-
tését nem hivatásos pedagógusokra, hanem sza-
bad férfiakra bízta." — „A párizsi egyetem 
École Normale Supérieure-je" (Bouglé, Párizs): 
az egyetem filológiai-történelmi és matemati-
kai-természettudományi fakultásaival kapcso-
latos világhírű intézménynek fejlődése, mai 
szervezete, befolyása a középső oktatásra, végül 
irodalom. — „Közoktatásügyi közigazgatás" 
(Hans, London): ez lehet központi és decentra-
lizált a történelmi fejlődés és a nemzeti ha-
gyományok szerint: amaz a latin, utóbbi a ger-
mán országokban vert gyökeret. A szerző hat 

vázlatrajz kíséretében (Franciaország, Svéd-
ország, Nagybritannia, amerikai Egyesült Álla-
mok, Szovjet-Oroszország) részletesen ismer-
teti az egyes államokban uralkodó tanügyi köz-
igazgatást és megállapítja, hogy mindenütt 
újjászervezés felé hajlanak: az egyoldalú rend-
szer túlzásait enyhíteni igyekeznek. — „A mű-
helyekben folyó kézimunkatanítás Németország-
ban" (Müller, német): az úgynevezett Werk-
unterricht fogalma, célja, története, tanítója és 
kiképzése, tanulóműhelyek (külön vagy össz-
pontosítva), végül mai állapota, különböző el-
ágazásai és küszöbön levő újjászervezése. —• 
„Az amerikai Junior High School és Junior 
College" (Koos, Csikágó): az Egyesült Államok 
iskolaügyében fontos átalakulás van folyamat-
ban. A régibb szervezet (8 éves elemi, 4 éves 
középoktatás, utána College és egyetem) he-
lyébe most országszerte különböző iskolatípu-
sok lépnek, amelyek a címben említett két is-
kola körül csoportosulnak. Ennek a mozgalom-
nak beható méltatása. — Az irodalmi rovat 
folytatólagosan ismerteti a mai német karak-
terológia (jellemtan) keretébe tartozó munká-
kat (13 lap!), úgyszintén a népi (völkische) ok-
tatásügyi mozgalmat Németországban. Ismer-
tetések a nemzetközi oktatásügy köréből és ki-
sebb közlemények fejezik be a melegen ajánl-
ható folyóiratnak ezt a füzetét is. k f . 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 
Szünidei vándorkönyvtárak Franciaországban. 

A párizsi Enfance et Jeunesse (Gyermekkor 
és ifjúság) című egyesület otthonnal kapcsola-
tos vándorkönyvtárt alapított, amelyet a szün-
időben gyermekek vehetnek igénybe. Ilyen 
könyvtárakat Franciaországban más helyen is 
készülnek szervezni. 

Gyermekmunka Amerikában. 
A gyermekeknek munkára való felhasználása 

az amerikai Egyesült Államokban ijesztő mér-
téket öltött. Egy 1930. évbeli statisztika szerint 
a házilag keresetképén foglalkoztatott gyerme-
kek száma az utolsó évtizedben New Yorkban 
60%-kai emelkedett, Csikágóban 153%-kal, De-
troitban és Clevelandban több mint 175%-kal. 
Ehhez járulnak az ipari vállalatokban foglal-
koztatott és kizsákmányolt gyermekek, akiknek 
óriási száma nem jut nyilvánosságra. Az olcsó 
munkaerőnek ilyen szertelen kihasználása el-
len foglal állást a mostanában a kongresszus 
elé terjesztett törvényjavaslat, amelynek el-
fogadását az érdekelt tényezők minden áron és 
eszközzel megakadályozni igyekeznek. 

A tanulók testi fejlődésének mérése. 
Miss B. M. Fleming 1919 óta mérte és gyűj-

tötte ugyanazoknak az egyéneknek testi fejlő-
dését a gyermekkortól a nemi érettségig. Meg-
figyelte és feljegyezte a hossz- és fej méreteket, 
a haj és szemek színét, a környezetnek, táplál-
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kozásnak és betegségnek befolyását a növésre 
stb., majd az így nyert adatokat statisztikailag 
feldolgozta és az eredményeket grafikailag 
szemléltette, végül az anatómiai eredményeket 
kapcsolatba hozta a serdülő egyének szellemi 
és lelki tulajdonságaival. Ez az érdemes tanul-
mány a londoni Medical Research Council által 
kiadott sorozat 190. füzeteként jelent meg ezzel 
a címmel: A study of growth and development. 
Observations in successive years on the same 
Mildren by R. M. Fleming. Wirth a statistical 
Analysis és 1 s. 6 d. árban megrendelhető a 
His Majesty's Stationary Office, London útján. 

A rádió Szovjet-Oroszországban. 
A Soviet Union Review című folyóirat egyik 

újabb száma a következő tanulságos adatokat 
közli a rádiónak rohamos elterjedéséről Szov-
jet-Oroszországban. Az 1928-tól 1932-ig terjedő 
években sorrendben az adóállomások száma 
volt: 23, 41, 53, 57, 66; az állomások ereje kilo-
wattokban: 126, 218, 395, 902, 1702; a felvevő-
állomások száma: 350.000, 555.000, 1,200.000, 
2,000,000, 2,800.000. Eszerint az utolsó öt év! folya-
mán az adóállomások száma csaknem három-
szor, erejük több mint tizenháromszor, a fel-
vevőállomások száma nyolcszor lett nagyobb. 
Ez utóbbi természetesen hatalmasan felszök-
tette a hallgatók számát is, amely 10—12 mil-
lióra tehető. Szovjet-Oroszországban minden 
nemzetiségnek saját nyelvén van műsora; ezek-
nek száma forrásunk szerint 50. Nagyot fejlő-
dött a rádió útján való tanítás és tanulás is: 
az első ötéves terv folyamán 125.000 ilyen ta-
nulmányi központot szerveztek, amelyek a mun-
kások tízezreinek adtak alkalmat az ön- és 
továbbképzésre. 

Testnevelési nyári tanfolyamok az olasz tanító-
ság részére. 

Immár hatodik éve, hogy az Opera Balilla 
nevű fasiszta ifjúsági szervezet rendezésében, 
Rómában, hathetes nyári tanfolyam nyílik, 
külön a férfi- és külön a nőtanítók részére. 
Az előbbiek az idén kb. 2000-en vannak, míg 
az utóbbiak száma most már 3640-re emelkedett 
(köztük 150 apáca is). Mint gyakorlati anyag 
800 kisleány állott a tanítónőknek rendelkezé-
sére. 

Külön tanfolyamon nyernek kiképzést a test-
nevelési szakon a középiskolai tanárok és ta-
nárnők is. 

Az olaszországi Actio Catholica 
augusztus végén Rómában úgynevezett tanul-
mányi és imanapokat rendez az olasz elemi is-
kolai tanítóság részére. A programmban az áj-
tatosságokon való részvételen kívül szerepel 
a múzeumok és műemlékek közös megtekin-
tése, továbbá néhány előadás és vita a követ-
kező témákról: A vallásos elem a gyermek-
nevelésben. Jézus és az Egyház szeretete a 
gyermekek iránt. Szent Don Bosco János ne-
velési módszex-e. Ez utóbbi a nagy szaléziánus 
nevelő ez évben történt szenttéavatása kapcsán 
különös aktualitást nyert. 

H Í R E K 

Hóman Bálint kultuszminiszter 
nyilatkozata az iskolaév kezdetéről 

s a beiratásokról. 
A z iskolai év megkezdéséről, a beiratásokról 
s általában a tanítás jövő irányításáról Hóman 
Bálint kultuszminiszter a következőket mon-
dotta: 

— A népiskolába való felvételnél az iskolai 
hatóságoknak szigorúan be kell tartaniok a tör-
vényes rendelkezéseket. A régi népiskolai tör-
vény szerint az a gyermek vehető fel, aki hato-
dik életévét betöltötte és ez a törvény csak any-
nyiban tett kivételt, hogy megengedte azoknak 
a gyermekeknek a felvételét, akik hatodik élet-
évüket december 31-ig betöltötték. Ezt a kivé-
telt én az új törvényben megszüntettem. Az 
1934 : XI. törvénycikk kimondja, hogy csak az 
vehető fel az elemi iskolába, aki a tanév elején, 
tehát szeptember elsején már betöltötte hatodik 
életévét. 

— Én megtettem azt az engedményt, hogy 
miután a tanítás úgyis szeptember közepén 
kezdődik, megengedtem azoknak a gyermekek-
nek a felvételét, akik hatodik életévüket szep-
tember 15-ig töltötték be. A gyermekek egész-
sége és fejlődése szempontjából nagyon fontos 
ez az új rend, amelynek betartásához, természe-
tesen ragaszkodni kell. Egyébként is az víj kö-
zépiskolai törvény kimondja, hogy a középisko-
lába csak a 10 éves életkort betöltött tanulók 
vehetők fel, ennek a végső következménye tehát 
az volna, hogyha olyan gyermekeket vennének 
fel az elemi iskolába, akik hatodik életévüket 
még nem töltötték be, ezek a gyermekek az 
elemi iskola négy osztályának elvégzése után 
nem volnának felvehetők ugyanabban az évben 
a középiskolába és így még egy évet kellene 
várniuk erre a felvételre. Az új renddel ezt is 
kiküszöböltük s ugyancsak elejét vettük annak 
is, hogy a gyermekeket túlkorán erőltessék a 
tanulásra. Hogy ez mennyire helyes, azt alá-
támasztja az orvosok nagyrészének az a véle-
ménye is, hogy hatéves életkor helyett hétéves 
korukban kellene először iskolába adni a gyer-
mekeket. 

— Ami a tanév megnyitását illeti, a mult évi 
bizonyos terminuskitolása nem járt sok ered-
ménnyel és így az idén szeptember 10-én fog 
megkezdődni a tanítás az összes iskolákban. 
Szeptember 10-e előtt semmiféle ürügy alatt 
nem hívhatók be a gyermekek az iskolába. A 
középiskoláknál az idén érvényesíteni kívánom 
azt az elvet, hogy lehetőleg kevés létszámúak 
legyenek a kezdő osztályok. Az állami közép-
iskoláknál az új rendelkezések szerint az első 
osztályba ötven tanulónál többet nem lehet fel-
venni, mert a tapasztalatok szerint a túlzottan 
nagy létszám a legtöbb esetben a tanulás rová-
sára ment sok helyen. 

Az egyéni nevelés így jobban érvényesülhet 
a középiskolák első osztályában, mint eddig. 
Kivételt kellett tennem e szabály alól az oly 
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felekezeti iskoláknál, amelyek kellő számú tan-
terem hiányában ezt a rendelkezést nem tud-
ják végrehajtani. Az ilyen felekezeti iskolák-
nál 55, egyes vidéki városi iskoláknál pedig, 
ugyancsak kellő számú tanterem hiányában, 
hatvanban állapítottam meg ezt a létszámot, 
melynek fokozatos csökkentése azonban az évek 
során meg fog történni. 

Értesülésünk szerint a kultuszminiszter a szü-
lők anyagi helyzetére is tekintettel van a mos-
tani iskolai év megkezdésénél és rövidesen ren-
deletet ad ki, amely az új tankönyvek kiadá-
sának engedélyezését mindaddig felfüggeszti, 
amíg nem lép életbe az új középiskolai törvény. 
A kultuszminiszter ezáltal is nagy kiadásoktól 
mentesíti azokat a szülőket, akiknek több gyer-
mekük jár a középiskolába, mert a fiatalabb 
gyermek tovább használhatja testvérének tan-
könyveit. 

A Női Szabad Iskola Budapest székesfőváros 
Népművelési Bizottsága keretében ez évben szé-
lesebb keretek közt folytatja működését. 
A gyárgondozónői és pszichotechnikai tan-
folyam speciális szakképzést ad gyárakban és 
ipartelepben alkalmazandó szociális gondozó-
nőknek. A Kisanyák Iskolája elméleti egész-
ségügyi és pedagógiai ismereteken kívül gya-
korlati képzést ad csecsemőgondozás és gyer-
mekfoglalkoztatásban. A Nevelőnők Iskolája 
esti tanfolyam működő és leendő gyermekgon-
dozónők számára. A korszerű háztartási tan-
folyam a racionális polgári főzést, házi diétás 
konyhát és különlegességi főzést tanítja. Fel-
világosítás és jelentkezés: Baloghy Mária igaz-
gatónőnél, II, Keleti Károly-utca 29. Telefon: 
57—1—82. Délután 3—5 óra között. 
Megnyitották a in. kir. József nádor műszaki és 
gazdaságtudományi egyetem mezőgazdasági osztályát 
és a ni. kir. gazdasági akadémiákat a szarvasi m. kir. 
középfokú gazdasági tanintézetet végzett (képesített) 
gazdák előtt. A gazdatársadalom régi kívánsága telje-
sült most, amikor a szarvasi m. kir. középfokú gazda-
sági tanintézet végzett növendékei („képesített gazdák") 
előtt korlátozás nélkül megnyitották a m. kir. gazda-
sági akadémiákat és egyúttal megengedték, hogy az 
ú j m. kir. József nádor műszaki és gazdaságtudományi 
egyetem mezőgazdasági osztályára szintén korlátozás 
nélkül beiratkozhassanak. Ezzel lehetővé tették szá-
mukra, hogy a legmagasabb fokú gazdasági szaktudást 
megszerezzék és állami és míigángazdasági elhelyezke-
dési lehetőségük legyen. A szarvasi m. kir. középfokú 
gazdasági tanintézetet a földmívelésügyi miniszter az-
zal a céllal létesítette, hogy legyen a gazdatársadalom-
nak egy olyan iskolája, ahol a négy középiskola el-
végzése után az általános műveltség megszerzése mel-
lett a modern gazdálkodási formákkal megismerkedve, 
megfelelő szakképzettséget szerezzen arra, hogy a sa-
ját birtokán kellő szakértelemmel gazdálkodhasson s 
a középbirtokos osztály betölthesse ezáltal történelmi 
hivatását a földbirtokának megtartása által. A taninté-
zetet végzett „képesített gazdák" nemcsak ennek a hi-
vatásnak feleltek meg, hanem közülük olyan értékek 
váltak ki, kik helyüket a gazdasági akadémiákon fé-
nyesen megállották s a helyi gazdatársadalmi mozgal-
makban vezető helyre kerültek, gazdálkodásukkal pe-

dig utat mutattak gazdatársaiknak. Ezt méltányolta 
most a kormány, amikor megszüntette azt a korláto-
zást, hogy közülük csak a jelesen képesítettek mehes-
senek az akadémiákra s korlátozás nélkül megnyitotta 
előttük úgy a gazdasági akadémiákat, mint az ú j gaz-
daságtudományi egyetem mezőgazdasági fakultását. 
Nemcsak ők, de hazánk gazdatársadalma is nyert ez-
zel a liberális intézkedéssel. 

A pályázatok leírása. A Néptanítók Lapja 13. 
számában „Munkaterv iskolám színvonalának 
és községem kultúrájának terjesztésére" címen 
irodalmi pályázatot hirdettünk. Többen kérdést 
intéztek hozzánk, hogy a pályamunka kéz-
vagy gépírással küldendő-e be? Áz érdeklődők-
nek azt üzenjük, hogy jó, ha a pályamunkák 
géppel vannak írva, de kézírásos pályamunká-
kat is elfogadunk, ha azok könnyen olvashatók. 
F-Iete kockáztatásával fuldokló madárkát men-
tett ki a vízből egy miskolci diák. Szentiványi 
Sándor 12 éves tanuló élete veszélyeztetésével 
kimentett Miskolcon a Szinva-patakból egy ful-
dokló madárkát. Szalóky-Navratil Dezső ország-
gyűlési képviselő, a Magyar Ornitológusok Or-
szágos Szövetségének elnöke azzal a kéréssel 
fordult Borbély-Maczky Emil főispánhoz, hogy 
nyújtsa át a miskolci gimnázium vezetőségének 
a Herman Ottó-díszérmet, elismeréséül annak 
a kitűnő szellemnek, amellyel a gimnázium ta-
nulóit a madárvédelem terén neveli. 
Magyar iskola Milánóban. A Magyar Julián 
Iskolaegyesület, mely Petri Pál államtitkár ve-
zetése alatt működik Milánóban, magyar isko-
lát állított. Az iskola tanítónője Klimkó 
Lászlóné született Szabó Frida lett, aki eddig 
Budapesten a m. kir. Operaház mellett működő 
áll. iskola igazgatója volt. A kiváló pedagógus 
bizonyára magas színvonalra fogja emelni az 
idegenben élő magyarság iskoláját. A milánói 
magyar iskolába eddig már 30 tanuló iratko-
zott be, de ez a szám bizonyára még emelkedni 
fog. 

Baloghné Hajós Terézia szeptember hó 6-án délután 
4 órakor a rádióban előadást tart az ifjúságnak. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Drozdy Gyula: Tanévnyitás küszöbén. — Váradi József: 
A magyar jellemnevelés alapelvei. — Kemény Ferenc: 
III. Nemzetközi közoktatásügyi kongresszus. — Sebestyén 
Kálmán: A figyelem nevelése. — Dr. Lux Gyula: Munka-
iskola és tanítói önképzés. — Ivánkovits Kálmán: A ta-
nulóifjúság testnevelésének történeti fejlődése. — Iskolán-
khüli népművelés: A népművelés útja. — Gyakorlati peda-
gógia: Az Olt vidéke. — Külföldi tanügyi lapokból. — 
Tudomány, irodalom, művészet: Tomcsányiné Czukrász 
Róza: A fonomimikai módszer Magyarországon. — Kül-
földi irodalom. — Külföldi szemle. — Hírek: Hóman Bá-
lint kultuszminiszter nyilatkozata az iskolaév kezdetéről 

s a beiratásokról. — Pályázatok. •— Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LÖRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda Bpest, Múzeum-körút í . 
A kiadásért felelős: CZAKÖ ELEMÉR. 
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P Á L Y Á Z A T O K 

PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 21-ig So-
gadhatnnk el, hogy a lapot lB-én és 1-én pontosai 
szétküldhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
itgalt a kővetkező számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

DRÉGELYPALÁNK (Hont m.) római katolikus egy-
házközsége a lemondás folytán megüresedett IV. férfitaní-
tói állásra pályázatot hirdet. Kántor helyettesítése köte-
lező, kántori oklevéllel rendelkezők előnyben. Javadalma: 
törvényes fizetés és lakáspénz. Kellően felszerelt kér-
vények szeptember 15-ig a plébánia hivatal címére kül-
dendők. Korteskedés kizáró ok. Állás azonnal elfogla-
landó. (455) 

ŰJFEHÉRTŐ község iskolaszéke pályázatot hirdet az 
Új n. Nánássy-tanyai osztatlan községi elemi iskolai ta-
nító állásra. Amennyiben ez az állás szintén a községhez 
tartozó ökörkút-tanyai tanítóval töltetnék be, ugyancsak 
pályázatpt hirdet az ökörkút-tanyai, illetve amennyiben 
az Ökörkút-tanyai tanítói állásra a községhez tartozó 
Nagyszegegyháza tanyai tanító választatnék meg, úgy 
Nagyszegegyháza tanyai községi tanítói állásra is. A pá-
lyázati kérvények a 69.870—933. számú vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter úr rendelete szerint felszerelve, 
ezen pályázati hirdetés megjelenésétől számított 21 napi 
határidővel adandók be a községi iskolaszék elnökéhez. 
Javadalmazás: lakás, kerttel. A Nánássy-tanyai iskolánál 
40%, az ökörkútinál 50%, a nagyszegegyházinál 40% 
készpénz helyi javadalom, a többi mindegyiknél állam-
segély. Megválasztott tanító a felekezetéhez tartozó növen-
dékek vallástanítását külön díjazás mellett teljesíteni kö-
teles. Férfitanítóknak a leventeoktatás is kötelező. (438) 

GYŐR SZEM E HE református egyháza kántortanítói ál-
lására pályázatot hirdet. Javadalom: háromszobás lakás 
kerttel, törvényes készpénz, 2 öl fa fuvarral. Az iskola 
osztatlan. Orgona, énekkar van; belmissziói segédkezés 
kötelező. Vasút-, autobusz-állomás, Győr—Pápa közel. 
Határidő szeptember 15. Személyes megjelenés csak kívá-
natunkra, korteskedés kizáró ok. Okmányok válaszbélyeg-
gel lelkészhez küldendők. (440) 

MEZŐTÚR református egyházának iskolaszéke pályá-
zatot hirdet a nyugdíjazás folytán megüresedett XVII. sor-
számú férfitanítói állásra. Javadalma: helyi hozzájárulás 
egyháztól a kezdő fizetés 50%-a, a többi államsegély, tör-
vényszerű lakbér, esetleg természetbeni lakás. Kezdő ta-
nító segédtanítói minőségben alkalmaztatik. Kötelessége: 
az iskolaszék által reábízott osztály vagy osztályok veze-
tése, belmissziói munkákban való segédkezés. Pályázati 
határidő e hirdetmény megjelenésétől számított 21 nap. 
Állás választás után azonnal elfoglalandó. Helyi jelöltek 
vannak. Szabályszerűen felszerelt pályázati kérvények 
Falussv Gusztáv református lelkész, iskolaszéki elnök cí-
mére küldendők. (441) 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY izraelita hitközsége pályáza-
tot hirdet kántortanítói állásra. Kellően felszerelt kérvé-
nyek szeptember 15-ig küldendők Steiner Ferenc hitközségi 
elnökhöz. (445) 

PETII IKE K ESZTŰR római katolikus egyházközsége a 
nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Javadalom: természetbeni kétszobás la-
kás, 39 értékegységű természetbeni járandóság, 10%-os 
kezdő fizetés, többi államsegély. Kötelmei díjlevélben. 
Pályázati határidő 21 nap. Kántorpróba szeptember 24-én. 
Költségmegtérítés nincs. Korteskedés kizáró ok. Saját-
kezűleg írt folyamodványhoz megcímzett és felbélyegzett 
válaszboríték melléklendő. Az illetékes plébános ajánló-
levele és erkölcsi bizonyítványa megkívántatik. (447) 

Előírás szerint 
tetőtől talpig a leg« 
olcsóbban üzletem* 
ben r u h á z z a f e l 
i s k o l á s g y e r m e k é t 
a gondos szülő 

Kész ruhák, kabátok, blúzok, cipők. Intézeti szövetek, 
vásznak, fehérneműek. Lepedők, gyapjú, f lanelb és 
trikótakarók. Paplanok, matracok 

Cégem — ki tűnő minőé 
ségei révén — a katol ikus 
rendek és intézetek ál» 
landó szállítója ; és az ors 
szág legnagyobb keresz*» 
tény üzlete 

A j á n l a t o t k í v á n a t r a k é s z s é g g e l k ü l d ö k ! 

Kovácsevics M i l e n k ú 
Budapest IV, Petőfi Sándorsutca 3. szám (emeleten) 

A m. t. Tanítói Karnak 6 havi folyószámlahitel v. 5°/o cassasconto 

PAKA római katolikus kántortanítói állására pályázat 
hirdettetik. Kötelességei kántoriakon kívül egy osztály 
vezetése és ismétlősök oktatása. Javadalma 56 értékegy-
séggel államsegély díjlevél szerint. Pályázati határidő 
szeptember 21. Kántorpróba szeptember 24. Kellően fel-
szerelt kérvények bélyeges válaszborítékkal plébánia hi-
vatalnak, Páka (Zala m.) küldendők. (443) 

SZEKSZÁRD református egyháztanácsa pályázatot hir-
det a hirdetés megjelenésétől számított 21 napi határ-
idővel I. sorszámú kántortanítói állásra. Helyi javada-
lom 62 értékegység, lakás, kert, törvényes államsegély. 
A 69.870—1933. VI. VKM-i rendeletben előirt okmányo-
kon kívül csatolandó esperesi bizonyítvány a hivatalosan 
megállapított minősítésről és arról, hogy fegyelmi eljárás 
vagy ítélet hatálya alatt nem áll, gyülekezeti munkában 
való részvételt és ennek eredményességét igazoló lelkészi 
bizonyítvány, énekkar vezetésének, e tekintetben esetleg 
elért kiválóbb eredménynek igazolása. Állás november 
1-én foglalandó el. Kántori próba szeptember 23-án dél-
után 2 órakor. Megjelenés saját költségen. Helyben főgim-
názium, felső kereskedelmi, polgári iskolák. Pályázatok 
válaszbélyeggel református lelkészi hivatalhoz külden-
dők. (442) 

ÁROKTŐ református egyháza kántortanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Fizetés: 49 értékegységű helyi járandó-
ság, államsegély, tágas lakás kerttel. Kötelesség: kántori 
teendők végzése, felsőbb elemi osztályok és ismétlősök 
tanítása, belmissziói és egyéb egyházi munkákban lelkész 
utasítása szerint segédkezés, az énekkarnak, mely most 
jó színvonalon van, vezetése, önköltségen próba és vá-
lasztás e hirdetés megjelenése (kiadás dátuma) után kö-
vetkező harmadik vasárnap délutánján. Kétmanuálos mo-
dern orgona van. Az állás október 1-én elfoglalandó. 
Kellően felszerelt kérvények, megfelelő postabélyeggel el-
látott. válaszboríték csatolásával Kiss Albert református 
lelkész címére küldendők. (467) 
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ALSÓNÉMEDI római katolikus egyházközsége nyug-
díjazás folytán megüresedő II. számú féríitanítói állására 
pályázatot hirdet a 69.030—1934. VI. ü. o. VKM számú 
rendelet szigorú figyelembe vételével. Kezdő segédtanító 
lesz. Javadalom: természetbeni rendes lakás, 8 kat. hold 
628 négyszögöl föld, 1 öl tűzifa, 16 értékegység, a többi 
államsegély. Kötelessége: a kántor helyettesítése (dalos-
kör is van) plébános utasításai és a reá is vonatkozó 
kántori szolgálati szabályzat módosított pontjai szerint, 
különösen szívgárda, gyermekkórus vezetése, népműve-
lés, mindenirányú iskolánkívüli működés szükségletek és 
az Actio Catholica előírásai szerint; egyébként díjlevél 
és Rendszabályok irányadók. Kántori oklevél vagy meg-
felelő zenei képzettség bizonyítványokkal igazolva. Szív-
gárda-tagság, cserkészet, különböző működési vagy rá-
termettséget, lelki életet igazoló bizonyítványok előnyö-
sek. Korteskedés kizáró ok. Pályázati határidő: e lap 
megjelenési dátumától számított 21 nap. Az állás elfog-
lalásának időpontját közölni fogjuk. Kérvények kellően 
felszerelve a 69.870—1933. VI. főttet. VKM-i rendelet 
pontos szemmeltartásával és megcímzett válaszbélyeges 
borítékkal ellátva, római katolikus plébánia hivatalhoz, 
Alsónémedi (Pest m.) küldendők. (472) 

SOMOGY római katolikus egyházközségi képviselőtestü-
lete nyugdíjazás folytán megüresedett I. sorszámú kán-
tortanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalmazás: 79 ér-
tékegység és 68 aranypengő, a többi államsegély. Köte-
lességei díjlevél szerint.. Korteskedés a pályázatból kizáró 
ok. Határidő a lap megjelenésétől számított három hét. 
Énekpróba szeptember 27-én délután 3 órától kezdve. Be-
mutatkozás az énekpróbát megelőző három nap. Kellően 
felszerelt kérvények bélyeges válaszborítékkal ellátva 
plébánia hivatal, Mecsekszabolcs (Baranya vármegye) 
küldendők. (471) 

VALLAJ (Szatmár vármegye) római katolikus egyház-
községi képviselő testülete a nyugdíjazás folytán megüre-
sedett II. tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma 
helyi járandóságként 40% és 5 egységnek vett 10 m3 

tűzifa, a többi államsegély. Pályázati határidő e hirdetés 
megjelenésétől számított 21 nap. Az állás a választás után 
azonnal elfoglalandó. A megválasztottnak kötelessége a 
kijelölt osztályok, az ifjúság, gazdasági ismétlősök vallás-
erkölcsös és hazafias nevelése és oktatása, azoknak temp-
lomba vezetése és felügyelés ott reájok. A szívgárdisták-
kal való foglalkozás és külön a kézimunka tanítása más 
osztályokban is. Az állásra csak nőtanító pályázhatik, 
akinek megbízatása azonban csak addig tart, amíg az 
egyházközségnek sikerül szerzetes tanítónőkkel betölteni 
azt. Az állást elnyerni óhajtók, a szükséges okmányok-
kal felszerelt kérvényüket Láng Gyula esperes-plébános 
címére küldjék Vállajra. (448) 

NAGYKÖRÖS református iskolaszéke a halálozás foly-
tán megüresedett belterületi férfitanítói állásra pályázatot 
hirdet. Fizetése törvényszerű. Az állás október 1-én el-
foglalandó. Költözködési megtérítést az egyház nem ad. 
Szabályszerűen felszerelt kérvények felbélyegzett válasz-
borítékkal együtt., a pályázat megjelenésétől számított há-
rom hét alatt a református iskolaszék elnökségéhez kül-
dendők. (450) 

NAGYHALASZ római katolikus leányegyházközsége 
nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Helyi javadalom 59 egység. Lakás ter-
mészetben. Helybeli pályázó is van. Kántori oklevéllel is 
bíró férfitanítók szabályszerűen felszerelt kérvényüket a 
kemecsei (Szabolcs m.) római katolikus plébánia hivatal-
hoz nyújtsák be. Kántorpróba után a választás Nagy-
halászban, szeptember 21-én délelőtt 10 órakor lesz. (459) 

SZATMARCSEKE református egyháza 'által e !ap 
augusztus 15-i számában tanítói állásra hirdetett pá-
lyázat ha'áridejét egy héttel meghosszabbítjuk. (464) 

KONYÁR református egyháza pályázatot hirdet a 
megválasztás folytán megüresedett IV. tanítói állásra. 
Javadalom: lakás, 60%-os helyi hozzájárulás, állam-
segély. Kötelesség: törvényes, lelkész, kántor szükség-
szerinti helyettesítése, missziói munkában segédkezés. 
Pályázati határidő a megjelenéstől számított három hét. 
Kellően felszerelt kérvények, válaszbélyeggel a lelkészi 
hivatalhoz küldendők. Helyi jelölt van. Állás azonnal el-
foglalandó. (465) 

BÉKÉS református egyháza pályázatot hirdet a II., 
V. és XVIII . számú tanítói állásokra. Fizetés a II. számú 
álláson 25 kat. hold föld, búza, árpa 63 értékegységben, 
megfelelő államsegély és természetbeni lakás, melyért 
— mivel az előd hasznos átalakításokat végeztetett — 
300 pengő megtérítés fizetendő. Az V. számú állásnál helyi 
hozzájárulás 80% és államsegély. A XVIII . számú állá-
son föld és termény 61 értékegységben, megfelelő állam-
segély folyamatban. Ideiglenesen egyszobás lakás. Ha 
helyben működő tanító választatnék meg ez állások vala-
melyikére, úgy annak az állására történik választás. Kö-
telesség: az egyháztanács által reábízott osztály vagy 
osztályok tanulóinak tanterv szerinti tanítása, vasárnapi 
iskolai oktatás, belmissziói munkában és úrvacsoraosztás-
nál segédkezés, kézimunka tanítása, szükség esetén a kán-
torok helyettesítése. A XVIII . számú külterületi iskolá-
ban ezenkívül még az összes lelkészi teendők végzése, 
melyért külön díjaztatik. Erre az állásra csak lelkésztaní-
tók pályázhatnak, míg a II . és V. számú állásra férfi-
tanítók. Pályázati kérvények a VKM 69.870—1933. számú 
rendeletének megfelelően felszerelve, válaszbélyeggel el-
látva szeptember 15-én délig református iskolaszék címére 
küldendők. Helyi pályázók lesznek.- (449) 

CSÉP római katolikus egyházközsége (Komárom m.) 
az újonnan szervezett tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalma: a kezdő tanítói fizetés 10%-a az egyházköz-
ségtől, a többi államsegély, lakás természetben. Köteles-
sége : az osztatlan iskola tanítása, kántori teendők vég-
zése, a katolikus akcióban való közreműködés. Pályázati 
határidő szeptember 15. Válaszbélyeges kérvények egy-
házközségi elnök címére, Császár küldendők. (452) 

TŰRKEVE megyei város óvodafelügyelő bizottsága az 
1. számú központi községi óvodában nyugdíjazás folytán 
megüresedett állásra ezennel pályázatot hirdet. Javada-
lom: természetbeni lakás, törvényszerű fizetés. Állam-
segély 5%. Pályázati határidő e hirdetés megjelenésétől 
számított 21 nap. Az előírt okmányokkal felszerelt és 
sajátkezűleg írt pályázati kérelmek az óvoda felügyelő 
bizottságához intézendők és Kiss István feliigyelőbizott-
sági elnökhöz (Túrkeve, Széchenyi-utca 1154. sz.) külden-
dők. Az állás, a választás napját követő elsején elfogla-
landó. Személyes bemutatkozás felesleges. Az óvodában 
jelenleg helybeli állandó helyettes működik. A nem saját-
kezűleg írt kérelmek figyelembe nem vétetnek. Községi 
óvoda felügyelő bizottsága. (446) 

SZENTMARTONKÁT A református egyháza pályáza-
tot hirdet egy férfitanítói (esetleg rektori) állásra. 
Amennyiben a presbitérium a már állásban levő, mű-
ködő tanerők közül választana rektort, úgy csak tanítói 
állásról van szó; amennyiben nem így történne, úgy 
rektor-tanítói állásra lehet pályázni. Éppen ezért csak 
kántori oklevéllel bírók pályázhatnak; annál is inkább, 
hogy ha csak tanító választatna, az a megválasztott rek-
tor ( = orgenista-kántor) helyettese. Érdeklődni és pá-
lyázni lehet a szentmártonkátai református lelkészi hi-
vatal címén. Helyi jelöltek vannak. Pálvázati határidő 
1934 szeptember 20. Választás 1934 szepte'mber 21. (460) 

aK Olvasóink Heveimébe ajánljuk a i 

O P E R A Z O N G O R A T E R M E T , 
J H D hol tanítók E L Ő L E G N É L K O L a legcsekélyebb részletre is 
T l l vásárolhatnak elsőrendű Z O N G O R Á K A T , P I A N I N Ó K A T . 

' i f B u d a p e s t V I I , K l a u z á l . u t c a 3 5 . s z . 



18. SZÁM NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ * """ £ 695 

BÉKÉSCSABA ág. h. ev. egyház iskolaszéke pályáza-
tot hirdet átválasztás folytán megüresedett Kerek-tanyai 
tanítói állásra három heti lejárattal. Törvényes fizetés. 
Húsz értékegység helyi. Helyi jelölt van. Dr. Szeberényi 
Gusztáv igazgató-lelkész. (457) 

KONDOROS ág. h. ev. egyházközsége a nyugalomba-
vonulás folytán megüresedett I. számú külső iskolai kán-
tortanítói állásra pályázatot hirdet. Helyi javadalom: 
természetbeni lakás, 40 q búza, 1 öl fa, 5 kocsi szalma 
45 értékegységben, a többi államsegély. Kötelessége a 
kijelölt osztályok vezetése, az istentiszteleteken és teme-
téseken a kántori teendők elvégzése (négy kántor fel-
váltva), a lelkész akadályoztatása esetén az istentiszte-
letnek imádsággal való elvégzése, énekkar vezetése s a 
belmissziói munka minden ágában (ifjúsági egyesület, 
vasárnapi iskola, bibliaóráit, vallásos esték) tevőleges 
résztvevőse. Pályázati határidő szeptember 10-ike be-
zárólag. A pályázati kérvényeket a kerületi szabályren-
delet és a VKM-i 69.030—934. számú rendelkezés szerint 
felszerelve a pályázók evangélikus lelkészi hivatal, Kon-
doros címre küldjék. (458) 

GYULA református egyháza pályázatot hirdet egy nő-
tanítói állásra, melynek javadalma az egyháztól évi tíz 
mázsa búza és természetben laká^ a megfelelő állam-
segély. A kellően felszerelt pályázati kérvények a gyulai 
református lelkészi hivatalhoz küldendők. Pályázati ha-
táridő 1934 szeptember 21. Helyi jelölt van. Harsányi 
Pál esperes, iskolaszéki elnök. (473) 

PADD református egyháza orgonista-kántortanító he-
lyettest keres katonai szolgálatra bevonulás miatt. Jelent-
kezési határidő szeptember vége. Kellőleg felszerelt kérvé-
nyek egyháztanács, Fadd címre küldendők. (454) 

AUGUSZTUS 15-i számban hirdetett Csengőd—tabdi 
tanítói állások pályázati határideje szeptember 8. (470) 

H I R D E T É S E K 
H i r d e t é s e k é r t a s ze rkes - tőség n e m vá l l a l f e l e lős sége t . 

AZ ÉNEKTANÍTÁSNÁL hasznos segédeszköznek bi-
zonyult Kovács Dezső Népiskolai Dalgyűjteménye. Tar-
talma 86 maradandó becsű népdal harmóniumkísérettel. 
Leszállított áron, 3 pengő 50 fillérért kapható — a pénz 
előzetes beküldése esetén — Fischer Lajos könyvkeres-
kedőnél, Sárospatakon. (52) 

EGYETEMISTA vagy középiskolai tanulók teljes el-
látást kaphatnak havi 50 pengőért. Esetleg csak lakást 
is M. Vilmosné, Budapest, Kálvária-tér 18, 11/3. (244) 

BETÜSZARMAZTATÁS. Pengő. Tóth Lajos, Budafok, 
Gellért-utca 2. (345) 

REFORMÁTUS tanítónő, pár évi gyakorlattal, helyet-
tesítést vagy házitanítónői állást vállal. Cím: LTnghváry 
Vilma, Nagykőrös. (417) 

RÓMAI KATOLIKUS tanítónő, pár évi gyakorlat-
tal, helyettesítést vállal. Cím: Unghváry Emma, Nagy-
kőrös. (418) 

KÖZÉPISKOLÁS helyről cserélek katolikus állami 
tanerővel. Címem a kiadóban. (430) 

CSERÉLNÉK hattanerős katolikus iskolától Borsodba 
vagy hegyes vidékre azonnal. Címem: L. E. tanító, Sári, 
Pest. megye. (463) 

HAJDUHADHÁZRÓL, főiskolák közeléből cserélnék 
református férfival, hegyes, dombos vidéken levő állami-
hoz. Kiss Sándor állami tanító. (456) 

IIARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hórl Nándor harmónium-
céget, Budapest II, Török-utca S. (A budai Margit-híd-
főtől a második utca jobbra.) 

Harmóniumot , zongorát , hangszert 
ne vásároljon, amíg nem látta árjegyzékemet. 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

R E M É N Y I N É L S ^ Ä s ? - ! « 
A Zeneművészeti Főiskola szállítója. 

K é r j e l e g ú j a b b 3 2 . sz . Á r j e g y z é k e m e t . 

FERENCZY JÓZSEF művészi képszalónja Budapest, 
József-körút 13 (Rákóczi-útnál). Híres magyar festő-
művészek eredeti alkotásai kedvező részletre megvásárol-
hatók. (347) 

BIBLIAI TÖRTÉNETEK. A ref. népiskola II. osz-
tálya részére a vallástanból az új tanterv által előírt anya-
got imákkal és énekversekkel kiegészítve összeállította 
Mocsári László református igazgató-tanító, Debrecen. Ára 
50 fillér, tanítóknak 5% engedmény, megrendelhető: Har-
mathy Ferenc könyvkereskedésében, Debrecen, Piac-utca 
7. szám. 

ÁLLAMI tanítópár államival cserél. Modern iskola, 
vasútállomásnál. Nagy gyümölcsös. Nagyközség, város 
közel. „Tanyára." (469) 

CSERÉLNÉK bárhová. Fokácul tudók előnyben. Kato-
likus kántortanító, Alsószentmárton, posta Siklós, Baranya 
vármegye. (453) 

SEGÉDKÖNYV. A népiskola IV. osztályában a beszéd-
értelemgyakorlat keretében felvett történelmi részhez. 
Szerkesztette Mocsári László igazgató-tanító. Ára 60 fil-
lér, tanítóknak 5% engedmény. Megrendelhető: Harmathy 
Ferenc könyvkereskedőnél, Debrecen, Piac-utca 7. sz. (439) 

CSERÉLNE református kántortanító^ 200—400 pengő 
mellékessel, járási székhely mellől, gyengébb levegőjű 
vidékre. Tanyára is. Cím: Református iskola, Csen-
ger. (444) 

KÁRTÁRSAK ZONGORÁT, P I A N I N ó T HARMó-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII , Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak, Mendölnél. 

CSERÉLNIí izraelita tanító nagyközségből mielőbb 
bárhova. Jelige: „Megegyezünk", kiadóhivatal. (94) 

HELYETTESÍTÉST vállal gyai^rfott katolikus ta-
nítónő, szép bizonyítványokkal. Cím: Tarlós Ilona, Pécs, 
Jókai-tér 9. (468) 

M A R X ÉS M É R E I B U D A P E S T 

T A N S Z E R G Y Á R A B U L C S Ú , U . 7. 
Telefonszámok: 93-3-86 és 93-3-88 •mm—»nwiimi 

Gyártanak: fizikai, kémiai, természet« 
rajzi, mértani és földrajzi eszközöket. 
— Vetítőgépeket, mértékgvüjtemcnyes 
ket, számológépeket. 
Szemléltetöképek nagy választékban. 
Új népiskolai kimerítő árjegyzékünk 
ket kívánatra díjtalanul küldjük. 

Megjelent kiadásunkban Renner: Fizikai gyakorla. 
tok cít'Ű müve, 180 oldal terjedelemben. Bolti ára 
4.40 P. Nélkülözhete len minden fizikával fog. 
lalkozó tanítónak! 

Gerstenengst József 
orgonaépítő 

Budapest VI, Aradi-u. 66. 
Telefonhívó: 1 6 - 8 - 4 0 . 

Ú j o r g o n á k készítését, valamint átépí* 
tést, hangolást, homlokzatsípok készí* 
iését szakszerű és művészi kivite'ben 
vállalja a legjutányosabb árak mellett. 
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Villám 10 fillér. Ördöngös 6 fillér. 

Kiváló acél! Homorú köszörülés! Tartós él! 

V a d á s z t ö l t é n y g y á r . 

I ? f * ; i n r O szállítja a miniszt. ajánlott és többszörösen kitüntetett , 
M. M. ö l l t U m é i y fekete, tartós, használatkész és szabadalmazott 

I S K O L A T Á B L A M Á Z A T . 
Egy '/i bádog 6/4 kg 4 - 6 isk. táblának P 8 80 

» '/2 » 3/< » 2—3 » » » 4'60 
» drb iskolatáblamáz.ecset, lapos 4 " os » Z ' 5 0 
» palack lf. h íg . piros vonalozófesték ecsettel . . » 1 ' — 

Láda szállítólevél v — 40 

Ú j mázolási és vonalzási utasítással. 

GRESCHIK GYULA, Budapest II, I s k o l a i . 35 

Jim. jí-pMiÁ a ixa-Ááíí-'fóC 
ji^üci-ÁÁií-tóí, tua-ÁjaM-ióí... 

A VALLÁS. ÉS K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I 
MINISZTÉRIUM ÁLTAL ELRENDELT 

TÖRZSKÖNYVI=, OKTATÁSI 
KEZELÉSI., SZÁMVITELI-
ÉS MINDEN EGYÉB 

ISKOLAI* 
NYOMTATVÁNYT 

A LEGCÉLSZERŰBB MOST 
MEGRENDELNI, MERT 
A TANÉV ELEJÉN NAGY 
A TORLÓDÁS! 
N YOMTATVÁ N Y*ÁRJ EG YZ ÉKET 
ÉS RENDELŐ LEVELEZŐLAPOKAT 
KÍVÁNATRA A Z O N N A L KÜLD 
INGYEN ÉS BÉRMENTVE A 

K. M. E G Y E T E M I N Y O M D A 
BUDAPEST VIII, MÚZEUMsKÖRÚT 6 

H A Z A I E R E D E T Ű 
szemléltető képek ma alig kaphatók. Az 

EGYETEMI NYOMDA 
az iskolák segítségére siet, midőn lénye« 
gesen leszállított áron bocsátja az iskolák 

rendelkezésére a Balog RudolMéle 

SZEMLÉLTETŐ 
MÜ LAPOK 

sorozatát: 

1. Budapest, Halászbástya. — 2. Budapest, 
Vajdahunyad vára. — 3. Rudolf-rakpart. 
— 4. Budapest, a királyi vár. — 5. Buda-
pest, Országház. — 6. Budapest, Kossuth-
mauzoleum belseje. — 7. Budapest, lánc-
hídi oroszlán a Halászbástyával. — 8. Ma-
gyar viselet Pécs mellett. — 9. Mező-
kövesdi kislány. — 10. Öreg matyó kis-
lánnyal. — 11. Búzaszentelés. — 12. Árva 
vára. — 13. A kassai dóm. — lí. Pannon-
halma, apátsági templom belseje. — 15. 
Sopron, Szentháromság-szobor a városház 
tornyával. — 16. Pécs, a székesegyház bel-
seje. — 17. Pécs, a székesegyház. — 18. 
Kosok a Hortobágyon. — 19. Tanya a 
Hortobágyon. — 20. Vihar a Hortobágyon. 
— 21. Hortobágyi ménes. — 22. Szénahor-
dás a Hortobágyon. — 23. Bikák a Hor-
tobágyon. — 24. Birkák a Hortobágyon. — 
25. Vaddisznók a sümegi erdőben. — 26. 
Nyári jászol. — 27. A béka. — 28. Hévízi 
lótuszok. — 29. Aggteleki cseppkőbarlang. 
— 30. Dobsinai jégbarlang. — 31. Vitorlás-
verseny a Balatonon. — 32. Balatonfüred. 
Vitorlások. — 33. II. Rákóczi Ferenc (Má-
nyoki festménye az Orsz. M. Szépművé-
szeti Múzeumban. — 34. Noé bárkája 
(Brueghel festménye az Orsz. M. Szép-
művészeti Múzeumban). — 35. Madonna 
a gyermekkel és szentekkel (Luini fest-
ménye az Orsz. M. Szépművészeti Mú-

zeumban. 

D Í S Z E A Z I S K O L Á N A K 
ÉS P E D A G Ó G I A I ÉRTÉK IS. 

A 3 5 műlap eddigi 
ára volt 122*50 P. 
A leszállított ú j ár: 

A rendeléseket a beérkezés sorrendjében 
intézzük el. 

K. M. EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST VIII, MÚZEUM-.KÖRÚT 6. SZÁM 

4 2 P 



18. SZÁM N É P T A N Í T Ó K L A P J A ÉS N É P M Ű V E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó * """ £ 695 

Könnyítse meg munkáját a jövő 
tanévre! 

Ne nélkülözze egyetlen tanító 
sem hivatásának legfonto= 
sahh segédeszközeit, a 

NÉPISKOLAI 
EGYSÉGES 
VEZÉRKÖNYVEKET 

A sorozat eddig megjelent kötetei : 

L Molnár Oszkár: A tanítási mód- P 
szer történeti fejlődése. Quint Jó-
zsef előszavával 3-— 

2. Fodor Ferenc: A magyar elemi 
népiskolai földrajzi oktatás 4-— 

3. Quint—Stelly—Stolmár: A termé-
szeti és gazdasági ismeretek ta-
nítása a III—IV. oszt 6-40 

4. Quint—Drozdy: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok az I. osztályban.. 920 

5. Háros—Körösi: A magyar fogal-
mazás vezérkönyve 4-40 

6. Quint—Drozdy: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a II. osztályban. 
(II. kiadás) 

7. Berwcddszky—Tscheik: A rajzok-
tatás vezérkönyve, Drozdy Gyula 
előszavával 16-— 

8. Drozdy Gyula: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a III. osztályban 10-— 

9. Drozdy Gyula: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a IV. osztályban 8-— 

10. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a II. oszt. 3-20 

11. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a III. oszt. 4-50 

12. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a IV. oszt. 5-40 

A Vezérkönyvek elenyé= 
szően csekély havi részlet= 
fizetésre is megrendelhetők. 
20 pengőt kitevő rendelés* 
nél a havi részlet 2 pengő. 

K. M. E G Y E T E M I N Y O M D A 
K I A D Ó H I V A T A L A 
B U D A P E S T VIII, M Ú Z E U M s K Ö R Ú T 6. 
(GÓLYAVÁR) 

D Ö R E N H E N R I K ÉS T Á R S A 
iskolabútor-gyára. BpestVI, Dévényi.út 20 .22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasáilványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Telefon: 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bermentve. 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
L U K A C S BÚTOR á r u h á z 

Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek. 
Budapest VII, Dohány-utca 30. Telefon : 4 1 - 9 - 0 4 . 

H E G E D Ű , V I O L A , C S E L L Ó 
vagybá rme ly importhangszert, hangversenyhúrokat 

a legjobbat hozzuk forgalomba. Művészs 
hegedűíépítés, c s e r e , v é t e l , művészi 
javítások. Tanár urak bevásárlóhelye. 

Rákóczistárogató. 
C s e r k é & z z e n e k a r o k f e l s z e r e l é s e j u t á n y o s á n 

g y á r i á r o n ! 
Ismertetót bármely hangszerről díjtalanul küld az 

ELSŐ MAGYAR HANGSZERGYÁR 

S T O W A S S E R f ^ a T J . B u d á n ) 

Az egyedüli hangszergyár az országban. 
Több ilyen gyár nincs! 

Az ág. ex. kisebbségi elemi nép-
iskolák m. t. Igazgatóságainak 
ismételten szíves figyelmébe 
ajánljuk, 

hogy a kisebbségi elemi népiskolai német nyelvű 
tankönyvek 

EVAN G ELI K US 
VÁLTOZATAIT IS 

amíg a készlet tart, a 

Kir. AI agy. Egyetemi Nyomda 
kiadóhivatala szolgáltatja ki. 

ISKOLAI 
FALITÉRKÉPEK, 

népiskolai atlaszok, kézitérképek a leg-
előnyösebben és legolcsóbban szerezs 
hetők be a 

Magyar Földrajzi Intézet R.=t.-nál, 
Budapest. 
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Az új tanévre szükséges m i n d e n n e m ű 
író* és irodaszeri, fizikai, kémiai, 
térképei, állai- és növénytani 
földgömböt, felszerelési és 
szemlélietőképei, bármely ianeszközi 

könnyített fizetési feltételek mellett szállít és kívánatra készséggel ad részletes árajánlatot: 

K. M. Egyetemi N y o m d a Tanszerosztálya, Budapest V I I I , Múzeumíkörú t 6 

FIGYELEM! FONTOS! 
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium rendelke-
zésének megfelelően 

ÜJ M I N T Á K 
készültek az alábbi nyomtatványokból: 

*644. rakt. sz. összesített részletes helyi 
tanmenet az osztatlan vagy osztott és 
részben osztott elemi népiskolák I—IV. 
osztálya számára. (Külív 4, belív 8 heti 
beosztással.) lvenkint 12 fill. 

Ugyanaz. Egybefűzve osztályonkint, egy 
tanévre (1 kül-, 5 belív) 90 fill. 

645. rakt. sz. Órarend a részben osztott 
népiskolák részére 4 fill. 

646. rakt. sz. Órarend az osztatlan népisko-
lák részére 4 fill. 

Részletes nyomtatvány-árjegyzéket készséggel küld a 

K. M. Egyetemi Nyomda 
Budapest VIII, Múzeum=körút 6. szám. 

dtasrrwrff 
AfhUJwh, 

Angster József és Fia 
orgona: és harmóniumgyár rt. Pécs 
Orgonák, harmóniumok. 
Javítások, átépítések. 
Új homlokzatsípok. 
Villamosfujtatósberendezések. 
A szegedi nagy orgona készítői. 
Méltányos árak 1 Fizetési kedvezmények I 

L A K Á S O K É S T A N T E I R M E K F Ű T É S É R E : 

FAFŰTÉS TERÉN 
vezet a világhírű 

Z E P H I R 
kályha 

ÁR: 70.- PENGŐTŐL 

Hazai barnaszenekre 
2 - a k n á s 

REKORD 
az ideális folytonégő kályha 

ÁR: 60.- PENGŐTŐL 
Árjegyzéket dí j ta lanul k ü l d : 

H É B E R K Á L Y H A . É S T Ű Z H E L Y G Y Á R 
B U D A P E S T VI, V I L M O S C S Á S Z Á R . Ú T 39. S Z Á M 

Kívánságra könnyített fizetések árjegyzéki készpénzárban 
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Az 1934—35. t a n é v r e k i a d o t t 
és a vallás* és közoktatásügyi minisztérium által engedélyezett 

elemi iskolai tankönyvek jegyzéke 
és 

legújabban leszállított árai: 
Fűzve 

Asztalos Gy.: Földrajz, osztott IV. 
oszt 1-40 

— Ugyanaz, osztott V—VI. oszt 1-90 
Asztalos—Mihalik: Földrajz, székes-

fővárosi IV. oszt 1-80 
— Ugyanaz, székesfővárosi V. oszt. 2-— 
— Ugyanaz, székesfővárosi VI. oszt. 2— 
Bartalus—Pataki: Énekiskola, II. r., 

V—VI. oszt —70 
Bexheft Á.: Egészségtan, V—VI. o. 1-30 
Éber II.: Természettan és vegytan, 

V—VI. oszt 1-— 
Ferenczi J.: Földrajz, osztatlan IV. 

oszt 1-30 
— Ugyanaz, osztatlan V—VI. oszt... 1-90 

Novy F.: A magyar nemzet törté-
nete. Állampolgári ismeretek, osz-
tott V—VI. oszt 1-60 

— Ugyanaz, osztatlan V—VI. oszt. 1-40 
— Állampolgári ismeretek, székesfő-

városi és osztott V. oszt 1-20 
Stelly G.: Természetrajzi, gazdasági 

és háztartási ismeretek, V—VI. 
oszt 1*50 

Stelly—Tarifi: Számország, III. oszt. 
kötve 1 — —70 

— Ugyanaz, IV. oszt —70 
— Ugyanaz, V—VI. oszt 1-30 
— Ugyanaz, székesfővárosi III. oszt. —96 
— Ugyanaz, székesfővárosi IV. oszt.—96 
— Ugyanaz, székesfőv. V—VI. oszt. 1-30 

Fűzve 
Szabados: Nótaország, III—IV. oszt. 

kötve 2-50 —— 
Urhegyi A.: A magyar nyelv köny-

ve, osztott III. oszt —60 
— Ugyanaz, osztott IV. oszt —-70 
— Ugyanaz, osztott V—VI. oszt . . 1— 
— Ugyanaz, osztatlan III—IV. oszt.—70 
— Ugyanaz, osztatlan V—VI. oszt. —90 

Urhegyi—Móra—Voinovich—Szent-
iványi: A Betűország Virágos-
kertjei, I. ABC az I. osztály szá-
mára, színes képekkel 1-30 

— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
zatlan tartalommal —-76 

— Ugyanaz, II. Olvasókönyv, a II. 
, oszt. sz., színes képekkel 1-60 
— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-

zatlan tartalommal 1— 
— Ugyanaz, III. Olvasókönyv, a III. 

oszt., kötve 2-20 2— 
— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-

zatlan tartalommal 1-30 
— Ugyanaz, IV. Olvasókönyv, IV. 

oszt 3— 
— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-

zatlan tartalommal 1-80 
— Ugyanaz, V. Olvasókönyv, V— 

VI. oszt 3-60 
— Ugyanaz., székesfővárosi II. o... 2"— 
— Ugyanaz, székesfőv. III. oszt. . . 2-40 
— Ugyanaz, székesfőv. IV. oszt. . . 3-60 
— Ugyanaz, V., székesfővárosi V— 

VI. oszt., kötve 4-80 

Minden tankönyvhöz óráróUórára kidolgozott 
részletes tanmenet készült, amit teljesen dijmen« 
tesen bocsátunk a Tanító urak rendelkezésére. 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest 
V I I I , Múzeumíkörú t 6. (Gólyavár . ) 
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közismert legjobb ORGONAHARMÓNIUMOK 
ház-, darardák., iskolák- és különösen templomoknak. 

Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmóniumsraktár 

HÖRLNÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margifehídfőtől a második utca jobbra. 

Fizeté-kedvezmény. Sürgönyeim : „Harmonhörl". Telefonszám: 51-6-52. 

BARAKOVITS JÁNOS 
m ü o r g o n a é p l t ő 

Rákospalota, Pázmány-út 72. 

Ű J O R G O N Á T 
á t é p í t é s t , h o m l o k z a t i s í p o k a t , 
m i n d e n n e m ű jav í tást a l eg -
m é r s é k e l t e b b áron vá l la l . 

PEDAGÓGUS 
nem taníthat, ha nem ismeri 
a népet. 

Kender morzsolúsa kézzel. 

A Magyarság Néprajza 
tanítja a népet ismerni és szeretni. Eddig megjelent az 
első kötet: a táplálkozás, a település és a vele kapcsolat 
tos építkezés, a bútorzat, a házi mesterkedések, a ruház« 
kodás (magyar népviseletek) tárgyát öleli fel a magyar« 
ság ősi műveltségének alapos ismertetésével. A rövidé= 
sen megjelenő második kötet az ősfoglalkozások, a népi 
díszítőművészet, a népélet ünnepélyes megnyilvánulás 
sait, valamint a magyar népzene hangszereinek ismerte« 
tését nyújtja. 

A Magyarság Néprajza 
nélkül egy könyvtár sem teljes! 
A négykötetes mű ízléses félbőrkötésben 80 pengő. 

Megrendelhető havi négy pengős részletfizetésre. 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 
Budapest VIII. kerület, Múzeum«körút 6. (Gólyavár) 

B Í R Ó S Á N D O R 
miskolc i igazgató-tanító, szlöjd/ 

tanfolyamvezető 

SZLÖJD-
GYAKORLATOK 

papírmunkái 

az elemi iskola l - i V . oszt. részére 
11.804—932. sz. alatt engedélyezve 

Megrendelhető a szerzőnél. Miskolc, 
állami elemi iskola 

R I G L E R J Ó Z S E F E D E 
PAPIRNEMU RESZVENYTARSASAG 

BUDAPEST 
G Y Á R T E L E P ÉS K Ö Z P O N T 

VI, RÓZSA-UTCA 55. SZ. 
Rajzfüzetek, rajztömbök, állótömbök a 
legjobb ki vitelben, vázlatkönyvek külön 
féle kivitelben készülnek. Magyar gyárts 
mányú rajztáblák, háromszögek és vonab 
zók, továbbá rajzeszközök és minden« 
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára 

21.059. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeum«körút 6. (F.: Czakó Elemér.) 

LOPOf GYULA Budapest,n 
Bécsisút 85. sz. 

Iskolapadok.Tornaszerek 
játszótéri berendezések, 
tennisziitők és hajlított 
sportcikkek 
T e l e f o n : 62-5-05. 
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Néptanítók Lapja 
N É P M Ü V E L É S I & T A J É K O Z T A T Ó 

S Z E R K E S Z T Ő S É G : B u d a p e s t , V., Hold-utca 16. (Magyar 
•-'királyi vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Telefon: a6-8-t8. 

T ^ I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 
^ VIII . ker., Múzeum-kőrút 6. szám. Gólyavár. Telefon: 46-1-45. 

T ^ É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

U L Ö F I Z E T É S egész évre 9-60 P, negyedévre 2-40 P. Egyes szám 
^ ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
820—4—106/1930. VIII . d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési díj az 
állami-, községi-, társulati-, magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37,473. számú csekkszámlájára. 

T U T I R D E T É S hivatalos pályázat 
10 fill., magánhirdetés 14 fillér 

szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P. 7 , oldal 85 P, '/« oldal 50 P, 
' / . oldal 30 P. A hirdetési dijak a 
kiadóhivatal címére előre fizeten dők. 

A N E M Z E T I Ö N É R Z E T R E V A L Ó N E V E L É S . 
írta : Dr. ŐSZ BÉLA. 

A világ-háború után bekövetkezett lelki és 
gazdasági összeomlás nehéz helyzet elé állította 
az államokat. De talán egyiknek feladata sem 
oly súlyos, mint Csonka-Magyarországé. 

E kérdéseket csak azok az államok tudják 
megoldani, amelyeknél fcllobog a nemzeti ön-
érzet. Lángol is az nem egy országban, csak 
nálunk pislákol. 

Középosztályunk ellen nem lehet kifogásunk,! 
abban erős a hazafias érzés, de a tömegek, a 
munkásság és a falu népe, szűk körében önző 
életet folytat, nemzeti érzése legfeljebb helyi 
hazafiságában mutatkozik. Az egész országot 
átfogó honpolgári érzést, öntudatot, nemzeti 
önérzetet itt hiába keressük. Pedig enélkül ma, 
amikor nemcsak a nagy államokban: Német-
országban, Olaszországban, de a bennünket kör-
nyező kis országokban is oly erősen lüktet a 
nemzeti önérzet, nem tudjuk céljainkat elérni. 

Felmerül a kérdés, hogy mi is az a nemzeti 
önérzet? A felelet erre az: Amely nemzet érzi 
és büszkén vallja, hogy ér annyit, mint bár-
mely más nép, abban megvan a nemzeti ön-
érzet és az meg tudja védeni a magáét. Ame-
lyik pedig büszkén hangoztatja, hogy ő különbb 
a többi népnél, annál a nemzeti önérzet olyan 
fokra hágott, hogy ezzel már megszerezte azt 
a lelki állapotot, mellyel, ha a tárgyi feltételek 
is megvannak hozzá, — megindulhat céljai meg-
valósítása felé. 

Nemzetünk hevülő alaptermészetű, nagy tet-
tekre, önfeláldozásra könnyen lelkesíthető. Ha 
tehát a béke munkájában elernyedt, hiba van 
valahol. Amikor a hibát keressük, elsősorban 
azt kell szemügyre vennünk, hogy mily ténye-
zők kezén megy át a falu népe? Azután pedig 
azt, hogy mi módon tudnák e tényezők a szuny-
nyadó nemzeti önérzetet fellángolásra bírni? 

A falu népével először az elemi iskola, azután 
a különböző továbbképző iskolák, részben a 
polgári iskolák, majd a leventeegyesületek, is-
kolánkíviili népművelés, végül a nemzeti had-
sereg foglalkozik. 

A nemzeti érzés felkeltésére pedig a magyar 

nyelv, földrajz, történelem, a művészeti tár-
gyak tanítása és az ezekhez kapcsolódó neve-
lés a legalkalmasabb. 

E tárgyak közül nemzetünk történelme az, 
mely ff" nemzeti önérzetet a legjobban' erősiti 
és ezért elsősorban azt vizsgálom, hogy ezt a 
tárgyat milyen szellemben és terjedelemben 
kezelik az iskolák és a néppel foglalkozó egyéb 
alakulatok. 

Az elemi népiskola tanterve azt kívánja, 
hogy a tanulók ismerjék meg nemzetünk tör-
ténelmét. Neveljük őket multunk iránti kegye-
letre, nemzeti önérzetre, hazaszeretetre, nemzeti 
összetartozásra. Tanítsuk meg őket az évszá-
zadok, évtizedek fogalmának megértésére, a 
térkép kezelésére, történelmi gyűjtemények ké-
szítésére. Arra törekedjünk, hogy valósággal 
átéljék az egyes korok eseményeit. Gerjesz-
szünk érzelmeket és érjünk el erkölcsi hatáso-
kat stb., stb. 

A nemzeti önérzetre való nevelést tehát meg-
kívánja a tanterv, a hiba azonban ott van. 
hogy a részletes utasítás ennek keresztülvite-
lére nem ad világos útbaigazítást. A sorok kö-
zött, sot egyes helyeken kifejezetten is érinti 
a módszert az utasítás. De ezt csak az érti meg, 
aki szívvel-lélekkel belemélyed. Hány tanító 
tudja azonban ezt megcselekedni a mai súlyos 
megélhetési küzdelmek között? 

Ezt a hiányt volnának hivatva pótolni azok 
a mintatanítások, melyek a különböző tanügyi 
szaklapokban megjelennek. Sajnosan látjuk 
azonban, hogy e mintatanítások közül a leg-
kevesebb foglalkozik történelmi anyaggal. És 
ha foglalkozik, nem tágítja az utasítás kere-
teit, hanem csak a módszeres anyagközlésre ad 
jó mintát, tárgyilagosan és nem célzatosan 
(tendenciózusan) tanítja a történelmet. 

Nem mintatanításokat kellene adni a taní-
tóknak, hiszen egy-egy tanítási egységet mód-
szeresen felépíteni minden jóravaló tanító tud, 
ha kellőleg előkészül. Arra kellene reámutatni, 
hogy mit kell a különféle egységeknél kiemelni 
és minő világításba helyezni. 

ffl&® mm I 
__ §2TGEA 
FOLYÓIRATTÁ I 
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A megfelelő útbaigazítások hiányának azután 
az az eredménye, hogy gyermekeink történel-
münket örömmel mesélik, de úgy beszélnek, 
mintha Piroskáról, Hófehérkéről, Hamupipőké-
ről volna szó, kedvvel, — de közömbösen. Ne-
kik csak mese ez és nem erőforrás, mely tet-
tekre és céltudatos munkára serkentene. Pedig 
a történelem tanítása csak úgy értékes, ha a 
gyermek szeme felragyog akkor, amikor a ta-
nító őseink küzdelmeiről, szenvedéseiről és si-
kereiről beszél, büszke nagyságukra, tudja, 
hogy apáik érte dolgoztak. Ösztönzést lát a 
múltban arra, hogy ő is megfeszített erővel 
dolgozzék, mert csak akkor lehetnek az ő utó-
dai még teljesebb magyar élet részesei. 

Az elemi iskola elvégzése után a tanulók na-
gyobb része a továbbképző iskolákba jut. 
A gazdasági továbbképző iskolai utasítás más 
szavakkal bár, ugyanazt mondja, amit az elemi 
iskolai tanterv. A hiba itt is ugyanaz, ami az 
elemi iskoláknál. Ezt a hibát még az is tetézi, 
hogy a gazdasági továbbképző iskola feladata 
teljesítésében általában össze sem hasonlítható 
a kitűnően vezetett mindennapi iskolákkal. 

Az iparostanonciskolai utasítás a megalku-
vást nem ismerő eszményi hazaszeretet jellem-
zését kívánja. Igen helyesen azt is hozzáfűzi, 
hogy nemcsak a nagy államférfiak és a diadal-
mas hadvezérek biztosítják hazánk nagyságát 
és jövőjét. A hazát a gyárakban és műhelyek-
ben éppúgy szolgálhatjuk, mint a katonák a 
harctéren. A békés foglalkozások növelik a 
nemzet vagyonát, műveltségét. Ez mind helyes, 
de nincs részletesebb utasítás, irányítás arra, 
hogy miként kellene a nemzeti önérzetet meg-
alapozni. 

A kereskedelmi tanonciskolái utasítás azt kí-
vánja, hogy ezeréves multunk legfontosabb té-
nyeit, nemzeti nagyságaink munkásságát a 
tanulók emlékébe véssük. Erősítsük nemzeti ön-
érzetüket, faji érzésüket és a nemzeti egyiivé-
tartozás öntudatát. Figyelmeztessük tanítvá-
nyainkat, hogy boldogulásunkra minden állam-
polgár magaviselete hatással van és ezért 
mindnyájunkat közös öröm, bánat ér és Közös 
felelősség terhel. 

A helyes célkitűzés tehát itt is megvan, de 
elérésének útjáról-módjáról nincs szó. 

A polgári iskolákat a nép több helyen fel-
karolta és szívesen járatja oda gyermekeit. 
Ezért ezzel az iskolafajtával is foglalkoznunk 
kell, mert hatással van a nép bizonyos réte-
geire. 

A polgári fiúiskola tanterve célul a világtörté-
nelem áttekintését és Magyarország történelmé-
nek tüzetesebb ismertetését állítja elénk. Ennek 
megfelelően a történelem tanítását olvasókönyv 
alapján a II. osztályban kezdi, s először az ókor 
és középkor történetével foglalkozva, a magyar 
honfoglalásig megy el. Végrehajtási utasítás 1918 
óta nem jelent meg, a tanítás szellemére tehát 
nincs útbaigazítás. 

A polgári leányiskolák tanterve a célt így 
jelöli meg: „A magyar nemzet történetének is-
merete, kapcsolatban az egyetemes történet 
legfontosabb eseményeivel. A tanítás különös 

gondot fordít a főbb korszakok jellemzésére, 
a műveltségnek, a társadalmi állapotoknak s 
ezek körében a nő helyzetének ismertetésére." 
A részletes utasítás nem szól a nemzeti ön-
érzet megteremtéséről, csak a fenti célt magya-
rázza részletesen. Azt, hogy a nemzeti ön-
érzetre való nevelést is helyesli a végrehajtási 
utasítás, legfeljebb abból gondolhatjuk, hogy: 
„A történettanításban e fokon éppoly fontos, 
ha nem fontosabb szerep jut a képzeletnek és 
érzelemnek, mint az értelemnek." Továbbá ab-
ból a kívánságból, hogy: „a növendékek necsak 
megismerjék, hanem meg is szeressék és meg 
tudják becsülni nemzetünk múltját s a mult 
idők alkotásait és emlékeit". Itt is, mint a fiú-
iskolában, az ó- és a középkorral kezdik a ta-
nítást. 

Hiba, hogy a tanterv és utasítás nem kívánja 
világosan a nemzeti önérzetre való nevelést 
Ennek hangsúlyozása nemcsak a fiúkra, de a 
leányokra is fontos, mert a családban a gyer-
meki lélekre, különösen az alacsonyabb élet-
korban, az anyának igen nagy a hatása. Ezért 
nem közömbös, hogy a leányok milyen nemzeti 
nevelést kapnak. 

Hibának tartom azt is, hogy a tanulók a tör-
ténelmet a görögökkel és rómaiakkal kezdik. 
Lykurgosról, Solonról, Periklesről, Hannibál-
ról, Trajánusról tanulnak akkor, amikor az 
Árpád-házról és koráról csak néhány mondát 
és elbeszélést olvastak, rendszeresebb magyar 
történelmet még nem tanultak. 

Az ifjak, ha közép-, középfokú vagy főisko-
lába nein járnak, 12. életévük betöltésétől 21. 
éviik betöltéséig leventekötelesek. Ezek az ifjak 
15. életévükig — amint azt fentebb láttuk — 
a továbbképző iskolákban némi történelmi ta-
nításban is részesülnek. Azután ez megszakad, 
mert a leventeegyesületek kizárólag testgyakor-
lattal, a különféle sportok ápolásával foglal-
koznak. A továbbképző iskolát elhagyó 15 éves 
leányok ugyancsak nem találkoznak többé a 
magyar történelemmel. 

Nagy hiba, mert éppen ez a kor (15—21. év) 
volna a legalkalmasabb arra, hogy mindkét 
nembeli ifjúság nemzeti érzését elmélyítsük, 
önérzetét fejlesszük. 

Ezen a hiányon volna hivatva segíteni az 
iskolánkívüli népművelés. Az 1925-ben meg-
jelent népművelési tájékoztató szerint itt a fő-
cél az, hogy a magyar nemzet történetéről ad-
jon rövid áttekintést. De az anyag kiszemelése 
és előadása nevelés, eszméltetés és lelkesítés 
céljából is történhetik, amikor színes és érzel-
meket keltő hangot lehet használni. 

Ebben és az ott felsorolt egységekben fel-fel-
csillan a nemzeti önérzetre való nevelés lehe-
tősége, de kifejezetten az itt sincs megmondva. 
És ha az eredményt kutatjuk, azt látjuk, hogy 
például Pest vármegyében az 1932/33. tanévben 
52.757 népművelési előadás közül 1690 volt tör-
ténelmi tárgyú, tehát az előadásoknak csak 
3%-a. Nagyon kevés ez ahhoz, hogy kellő ha-
tással legyen a leventékre és a nép idősebb 
rétegeire. 

Ezt az igazságot a vallás- és közoktatásügyi 
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miniszter úr is megérezte és folyó év február-
jában új irányelveket tűzött ki az iskolánkívüli 
népművelés elé. Megállapította, hogy a törvény-
hatóságok első háromévi népművelési terveibe 
aránytalan mértékben kerültek olyan előadá-
sok, melyek csupán az anyagi érdekeket szol-
gálják. Azt kívánja tehát, hogy az erkölcsi 
szempontokat jobban, sőt elsősorban vegyék 
figyelembe. Ezzel kapcsolatban nagyobb teret 
követel a nemzeti öntudat ápolására, fejlesz-
tésére és a nemzeti egység megteremtésére. 

Ez a rendelet már részletes útbaigazítást ad 
a nemzeti öntudat-önérzet nevelésére és ezért 
a jövő munkájának elmélyítésére nagy hatás-
sal lesz. 

De emellett is szükséges útmutatást adni az 
irányzatos történelemtanításra, mert mindig 
lesznek sokan olyanok, akik csak akkor végzik 
tökéletesen munkájukat, ha a részletekre is irá-
nyítást kapnak. 

A végső tényező, mely a nép széles rétegeire 
nevelő hatással bír, a nemzeti hadsereg. Itt 
azok, akik hivatásos altisztek akarnak lenni, 
történelmet is tanulnak. A legénység többi 
része azonban, tehát a tömeg, ezt nem tanulja. 
Igaz, hogy a nemzeti ünnepeken ünnepélyeket 
rendeznek ós ahol alkalom adódik, például vi-
déki hősök emlékei előtt való elvonulásokkor, 
néhány lelkesítő szót intéznek a legénységhez. 
De ez édeskevés. Ezek az alkalomszerű fel-
szólalások nem pótolják az irányzatos történe-
lem tanítását. 

Érthetetlen, hogy a hadseregben nem fektet-
nek súlyt a történelem tanítására, mely a leg-
jobb eszköz a nemzeti önérzet fejlesztésére. Hi-
szen ez az önérzet nemcsak a távolabbi célokat, 
de a katonák mindennapi életét, szolgálatát is 
befolyásolná. Óriási a különbség a között, ha 

a katona azért végzi lelkiismeretesen szolgála-
tát, mert fél a büntetéstől, vagy ha azért, mert 
átérzi, mivel tartozik nemzetének és'ő sem akar 
kevesebb lelkesedéssel dolgozni azoknál, aki-
ket példaként állítottunk eléje. Fel sem becsül-
hető értéket jelentene, ha a katonák is irány-
zatos történelmi nevelésben részesülnének. Ké-
sőbb, ha szolgálatuk befejezése után hazatérné-
nek, minden egyes volt katona központja lenne 
a hazafias érzésnek és környezete gondolkozá-
sát átalakítaná. 

Ha azt vizsgáljuk, hogy a rendszeresebb tör-
ténelemtanításra mennyi időt fordítanak az 
egyes iskolák, a következőket látjuk. Az osz-
tott elemi iskolában az V. és VI. osztályban 
heti 2—2 óra van e tárgyra megállapítva. 
A részben osztottban 1—1, esetleg a két osztály-
nak együtt 1, az osztatlan iskolában pedig a 
polgári jogokkal együtt 1 közös óra van heten-
ként. A gazdasági továbbképzőben féléven át 
heti félórát, az iparostanonciskolában az I. osz-
tályban a földrajzzal együtt heti 1 órát, a ke-
reskedőtanonciskolában a II. és III. osztályban 
a polgári ismeretekkel együtt heti 1 órát taní-
tanak. A polgári fiúiskolában a II. osztályban 
2, a Ill-ban 3, a IV-ben 3, a polgári leányisko-
lákban pedig a I l l -ban 2, a IV-ben 3 heti órát 
tanítanak. 

Ezekből nyilvánvaló, hogy — eltekintve a 
kisebb rétegekre ható polgári iskoláktól — az 
iskolák a történelemtanítással mostohán bán-
nak. És ha ehhez hozzávesszük azt, hogy az 
iskolánkívüli népművelés munkaerejének csak 
3%-át fordítja erre, a leventeegyesületek és a 
hadsereg pedig teljesen nélkülözik a történe-
lem tanítását, akkor igazán nem csodálkozha-
tunk azon, hogy a falu népéből hiányzik az 
egész országot átfogó hazafias érzés, nemzeti 
öntudat. 

A Fricsi kastély. Sáros-megyében. 
(Készült 1623-30). (Hekler Antal: 

Magyar Művészettörténetéből.) 



18. SZÁM NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ * """ £ 695 

K É P Z Ő M Ű V É S Z E T A Z I S K O L Á B A N . 
í r t a : BÁNKY ENDRE. 

]Veni is olyan régen, az iskola csak arra töreke-
dett, hogy minél több ismeretet nyújtson s így 
tisztán az értelmi életet művelte. Általánosan 
ismert dolog, hogy ma már nem elégedhetünk 
meg ezzel, hanem művelnünk kell a gyermek 
érzelmi és akarati életét is, tehát harmonikus 
nevelésre törekszünk. A harmonikus nevelésnek 
egyik része a művészeti nevelés is, tehát csak az 
az iskola tölti be teljesen feladatát, amely a gyer-
mek esztétikai nevelésére s műérzékének fejlesz-
tésére is gondol. 

Az irodalom, a zene, az ének művelésének 
nevelőértékét már régen felismerte az iskola, 
habár ez még most sem foglal el benne olyan 
helyet, mint amilyent megérdemelne. Szól ez 
nemcsak a nép-, hanem a középfokú iskolákra is. 
A képzőművészetek nevelőértékét sem méltányol-
ják még eléggé az iskolák, pedig ennek nevelő-
fontossága, nevelőértéke több gondot érdemelne. 

Ha a valóságot nézzük, azt látjuk, hogy a leg-
több ember közönyösen és értelmetlenül halad el 
a legtökéletesebb képzőművészeti alkotások mel-
lett is. Népünk képzőművészeti szükségleteit hit-
vány vásári portékával elégíti ki. Ma már a nép-
művészet is oda jut, hogy csak úri házak dísze 
lesz, a nép pedig iVrimódi piaci holmikkal díszíti 
otthonát. Az iparművészet remekei pedig egye-
nesen csak egyes kiválasztottakat gyönyörköd-
tetnek. Olyanokat, akiknek ehhez érzékük s egy-
ben anyagi eszközük is van. 

Minden iskola s így a népiskola is sokat te-
hetne ezeknek az állapotoknak megváltoztatásán, 
csak a tanítók érdeklődését kellene a képző-
művészetre, ennek alkotásaira és nevelőértékeire 
irányítani. 

Régebben a németeknél volt ilyen mozgalom, 
amely ott valamicskével előbbre is vilte ezt a 
kérdést s ennek még most is sokat köszönhet a 
német iskola. Még 1901-ben művészeti napot ren-
deztek Drezdában, amelynek keretében először 
tárgyalták a képzőművészetnek az iskolát érdeklő 
összes kérdéseit és ezek között már a módszer 
kérdéséről is sok szó esett. Ennek a drezdai nap-
nak köszönheti a német népiskola azokat a mű-
vészi népiskolai szemléltető képeket és faldísze-
ket, amelyek még ennyi idő után is ott vannak 
minden német iskolában, sőt hozzánk is beszivá-
rogtak, holott tárgyuknak, levegőjüknek, művé-
szetüknek semmi köze a magyar néphez, nemzeti 
művészetünkhöz. Ezzel nekünk többet ártottak, 
mint használtak azzal, hogy érdeklődésünket a 
művészi képekre irányították. Ennek a mozga-
lomnak hatása alatt Budapesten is épült néhány 
iskola, amelyeknek falát, de csak kívülről, mű-
vészi freskók díszítették. Néhány évre rá nálunk 
abban is jelentkezett ennek a német mozgalom-
nak hatása, holy a régi Gönczy-féle népiskolai 
szemléltető képek helyett, amelyek annak idején 
jó szolgálatot tettek, újak készültek, mégpedig a 
Benedek—Körösi—Tomcsányi-féle beszéd- és ér-

telemgyakorlati szemléltető képek, amelyek, ha-
bár az idő már elmúlott felettük, még most is 
ott vannak iskoláinkban. Ezekkel egyidőben je-
lentek meg azok a történelmi szemléltető ké-
peink, amelyek még ma is igazi értékeink. Saj-
nos, ma már több közülük nem is kapható. Itt arra 
kell gondolnunk, hogy nagy áldás lenne népisko-
láinkra, ha az I—IV. osztály beszéd- és értelem-
gyakorlataihoz a Tanterv s a nyomában fellépő 
módszertani követelményeknek megfelelő szem-
léltető képek készülnének. Tantervünk még 1925-
ben jelent meg, de annak megfelelő szemléltető 
képeink még máig sincsenek. 

A régi szemléltető képeket az jellemzi, hogy 
csak tanítani akarnak és semmiféle művészi ha-
tásokra nem törekszenek, pedig ha a művészi 
nevelést akarjuk szolgálni, akkor a szemléltető 
képeknek, az ismeretnyujtáson kívül, a tárgynak 
művészi kifejezésére is törekednie kell. Ezzel 
szemben a faldísz csak gyönyörködtetni akar, 
ezért csupán művészi célja van, ami szintén na-
gyon fontos. Hanem ezeknek a faldíszeknek mo-
tívumait a németek sem választották meg min-
dig szerencsésen, mivel az alkotóművész kevéssé 
volt tekintettel a gyermek szellemi fejlettségére, 
kezdetleges műérzékére, képzetanyagára, azért 
nem szabad elfelejteni, hogy különösen a mű-
vészi kőrajzokkal sok szép dísz és derűs hangu-
lat költözött a német iskolába. Sajnos, a német 
tantermeknek ezekből a faldíszeiből hozzánk alig 
került valami. 

A szemléltető képeken s a fal díszeken kívül a 
tankönyvillusztrációk is hatékonyan szolgálják 
a művészi érzék fejlesztését. Bámulatosan szépek 
azok a tankönyvek, amelyek a Drezdában elhin-
tett művészi gondolatok nyomában készültek s 
amelyeknek utánzata átszivárgott egész Euró-
pába. Igaz, hogy a háború s az utána következő 
nehéz gazdasági viszonyok a tankönyveknek mű-
vészi kiállítását is megakasztották, sőt vissza-
fejlesztették, de a háború után mégis volt idő. 
mikor a művészi tankönyvillusztráció lendületet 
vett nemcsak külföldön, hanem nálunk is. Ez a 
lendület azonban nem sokáig tartott, mert a ne-
héz anyagi viszonyok ismét megakasztották s az 
,.olcsó tankönyv" gondolata került felszínre. 
A művészi tankönyvillusztrációra való törekvés 
hatása azonban nem szűnhetik s nem is szűnt 
meg. Hisszük, hogy a gazdasági viszonyok 
jobbrafordulásával ez az értékes gondolat ismét 
előtérbe fog kerülni. 

A képzőművészetnek az iskolába való bevonu-
lásának gondolata hozta létre Berlinben az is-
kolai műkiállítások szövetségét, amelyet 1921 má-
jusában alapítottak a berlini művészek, tanárok 
és tanítók. A művészeknek és a tanítóknak ez a 
szerencsés egyesülése valóban sokat lendített 
ezen a kérdésen, mert hiszen mikor nevelési kér-
désről van szó, a művész a tanítóra van utalva 
egyrészt azért, hogy alkotás közben, a művészeti 
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kívánalmak mellett, a pedagógiai követelmé-
nyeknek is eleget tehessen, másrészt pedig csak 
a művészetekért lelkesedő s azokat megértő taní-
tónak a növendékei lelkében fog az érzék a mű-
alkotások iránt kifejlődni s csak az ilyen tanító-
nak a növendékei fognak a műalkotásokban való-
ban gyönyörködni. A műalkotásoknak nevelői 
célokra való felhasználását elsősorban a tanító 
van hivatva eldönteni, mert csak ő tudja, hogy 
valamely képzőművészeti alkotásban mennyi a 
nevelői hatás s hogy az didaktikailag mennyiben 
s hogyan értékesíthető. A tanítónak viszont szük-
sége van a művészre, aki megmutatja neki a 
művészetekhez vezető utat, emeli a művészetek 
iránti fogékonyságát s a művészeti kérdésekben 
is élesíti ítélőképességét. 

Nem tudom, működik-e még Berlinben az 1921-
ben alakított egyesület, annyi azonban bizonyos, 
hogy az elmondottakon kívül még több olyan 
értékes gondolatot hozott felszínre, amelyekkel a 
művészi nevelés igen sokat nyerhet. Így a többek 
között abban az egyesületben kimondották s meg 
is valósították azt a gondolatot, hogy a gyerme-
keket múzeumokba kell vezetni azért, hogy meg-
éreztethessék velük az eredeti alkotások közvet-
len hatását. Itt azonban csupán azok a nagy-
városok jöhettek figyelembe, amelyeknek múzeu-
muk van. Számoltak azonban azzal, hogy a mú-
zeumból sem való minden műalkotás a gyerme-
kek elé. Ezeken a bajokon úgy segített a tanítók 
és a művészek szövetsége, hogy vándorkiállítá-
sokat szervezett, amelyeken csak a nevelés és 
tanítás céljaira alkalmas eredeti műalkotásokat 
állították ki. Ezekre a kiállításokra az állam és 
a művészek adták kölcsön a megfelelő képző-
művészeti alkotásokat. 

A vándorkiállításokon a képeket és a szobrokat 
rendszerint valamely iskola megfelelő termében 
állították ki, mégpedig több hétre, ahová az is-
kolák többízben is elvezették tanulóikat s ott 
hozzáértő tanítók és művészek tartottak magya-
rázatokat. Néha egy-egy képet, szobrot maguk-
kal vittek az osztályba azért, hogy ott behatóan 
foglalkozzanak vele s megállapították, hogy mi-
lyen korii gyermekeknek való nevelési és mű-
vészeti szempontból. Ezzel a szövetség döntő 
feleletet adott arra a kérdésre, hogy melyik is-
kola, hány éves gyermekeknek melyik műalko-
tást szemléltetheti, magyarázhatja értékesen. 
Drezdában ugyanis voltak művészek, akik a mű-
alkotások didaktikai feldolgozását elvetették és 
sokat vártak a kép „csendes hatásától". Azóta 
tudjuk, hogy a műalkotásoknak úgynevezett csen-
des hatásaiban a gyermekeknél nem igen bízha-
tunk. Ezt bizonyítja az is, hogy azok a képek és 
faldíszek, amelyeket nem szemléltet s közben nem 
beszél meg a tanító, rendszerint közömbösek, ha-
tástalanok a gyermekre. A hatástalanság a nem 
mindig szerencsés megválasztásnak is tulajdo-
nítható, de jobb megválasztás esetén sem kielé-
gítő a hatás a tanító munkája nélkül azért, mert 
a gyermekek lelke, kivéve a művészetre hajla-
mosakat, irányítás nélkül nem képes a mű-
vészi alkotások lényegét, szépségét, művészetét 
megragadni. Érdeklődésük és figyelmük, élve-
zetük csupán a tartalomnak szól, ezért nem 

esztétikai, pedig a műérzék fejlesztéséhez ép-
pen ez kell. A formaproblémát, azaz a művészi 
érték belső alakítását és az élménynek meg-
határozott anyaggal történt kifejezését illető 
technikai problémát, tehát az esztétikailag vett 
műalkotást csak ennek tudatos szemléletére 
való gondos rávezetés útján fogják fel a gyer-
mekek. Bár érettebb korú gyermekek képesek 
valamely kép hangulati tartalmát rámutatás 
nélkül is átélni, de az így keletkező élvezet 
még pusztán érzéki és még nem teszi szabaddá 
az utat a műalkotásban való tudatos gyönyör-
ködéshez. Ehhez csak akkor jutnak el a gyer-
mekek, ha bennük az eredetileg adott esztéti-
kai értékérzelmet a műalkotásba való elmerü-
léssel esztétikai értékképzetté és esztétikai 
értékérzelemmé fokozzuk. Az elmerülő szem-
lélést a tartalom, a forma ós a technika szem-
pontjai irányítják. Minél tovább marad a gyer-
mek a kép előtt, annál tökéletesebbé válik 
szemlélete s annál inkább fokozzuk a képben 
való gyönyörködését. 

Tudjuk, hogy más a nézés és más a szemlé-
let. A nézéstől a szemlélethez vezető útnak a 
gyermek lelkében két alapvető feltétele van. 
Először is meg kell benne lenni az akaratnak 
a taglaló, részletező nézéshez, vizsgálódáshoz. 
Ehhez azonban a műalkotások szemléletében 
való külön iskolázottságra van szükség, ami 
úgy fejlődik ki lelkében, ha a műalkotás eszté-
tikai értékeinek tudatos meglátásához képes-
ségei megvannak. Maga a műalkotás még nem 
képes esztétikai szemléletet előidézni, ilyen 
szemléletekre már a kép nézése, szemléltetése 
előtt szert kell tenniök a gyermekeknek, hogy 
azokat a kép formáinak ós színeinek érzéki 
észrevétele által a tudatba visszaidézhessék. 
A gyermek lelkében csak akkor keletkezik a 
műalkotás nyomán öröm, műélvezet, ha újra 
feltalálja a képben azt, amit a művész átélt 
akkor, mikor alkotta, tehát ugyanolyan él-
ménynek kell lelkében kialakulnia, mint a mű-
vészében volt s ami alkotásában ki van fejezve. 
A műélvezetben való képesség tehát a formák 
és színek érzéki szemléletének és a természet 
színes megjelenését tartalmazó saját emlék-
képeinek összeolvadásán alapszik. A gyermek 
a kiállításon csak akkor élvezi a műalkotáso-
kat, ha őt először a környezet esztétikai nézé-
sére, s a természet szépségeinek élvezésére ne-
veltük, lelkét erre formáltuk. Bátran mondhat-
juk tehát, hogy a műalkotások élvezetéhez ve-
zető út a természet és annak jelenségeinek 
megfigyelésén alapszik. A művész, mint a ter-
mészet szépségeinek új felfedezője, alkotásai-
ban útmutatót ad a természet szépségeinek 
meglátásaira, de viszont ugyanakkor műalko-
tásával visszavezet a természethez. Ebből is 
világosan következik, hogy a természet szép-
ségeiben való gyönyörködésnek és a kép él-
vezetének mindig szoros kapcsolatban kell 
lenniök. 

A népiskolában a műalkotások iránti érzék éb-
resztgetésével s a műalkotásokban való gyönyör-
ködésre való rávezetésben nem szabad művészet-
történeti ismereteket szőnünk, mert ezek túl-



18. SZÁM NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ * """ £ 695 

haladnák a gyermek fejlettségi fokát, tudá-
sát s zavarnák műélvezetét. Itt csupán művé-
szetszemléletről, művészeti élmények keletkez-
tetésóről beszélhetünk. Művészettörténeti isme-
retek nyújtására még a magasabb iskolákban is 
c.sak akkor kerülhet sor, ha a tanulóknak mű-
érzékük már ki van fejlődve, ha műalkotásokat 
szemlélni tudnak s ha megvan a kellő történeti 
ismeretük is ahhoz, hogy a művészetek törté-
netét megértsék. Ha mindez megvan, akkor a 
művészettörténeti ismeretek nagyban hozzá fog-
nak járulni a művészetek iránti érdeklődés mé-
lyítéséhez s a műalkotások tudatos szemléletéhez. 

Sokan azt hiszik, hogy a műalkotások kritizá-
lása már műélvezetnek, hozzáértésnek az ered-
ménye. Tapasztalhatjuk, hogy sokkal többen van-
nak azok, akik kritizálják a műalkotásokat, mint 
azok, akik annak művészi értékéről beszélnek. 
A kritizálás hajlamától még a felsőbb iskolák-
ban is óvjuk a tanulókat, amit azzal tehetünk 
meg, hogy magunk sem kritizálunk. Ha valami-
ről értékcsökkentő kritikát kellene mondanunk, 
azt ne is állítsuk a tanulók elé. ne is szemléltes-
sük. Ugyanis a cél nem a kritizálás, hanem a 
műalkotás azon esztétikai értékeinek megvilágí-
tása, amelyek előidézik az élvezetet, a gyönyö-
rűséget. Az elméleti felvilágosítást azonban nem 
nélkülözhetjük teljesen. Ez pedig azt jelenti, 
hogy például rá kell mutatnunk arra, hogy a 
művész hogyan, miként szerzi azt az élményt, 
amit le akar festeni, hogyan s miként fog a 
kép festéséhez s hogyan festi azt meg. Erre igen 
helyes szemléltetési mód az, ha a tanító tud, 
maga is fest a gyermekek előtt. Nem árt. ha pél-
dául rézkarcot szemléltetünk, akkor annak az el-
járásnak módjára is rámutatunk. Természetesen 
nem részletezve, hanem általánosságban és nagy 
vonásokban s ezt is csak a felsőbb osztályok-
ban, a nagyobb gyermekeknél. A festészetnek 
különböző irányzatairól, például az impresszio-
nizmusról, az expresszionizmusról, a szélsőséges, 
divatos irányzatokról csak akkor szóljunk, ha a 
gyermekek láttak ilyen műalkotást és azt meg-

említik. Természetes, hogy erről is csak a fel-
sőbb osztályokban, a középfokú iskolákban lehet 
szó. A sok magyarázgatásnál itt is többet jelent, 
ha az irányzatok képviseletéből egyet-egyet meg-
mutatunk, szemléltetünk. 

A műkiállítások anyagának kiválasztásában 
figyelemmel kell lennünk a gyermekek korára 
és szellemi színvonalára. A népiskolai tanulók-
kal, mivel érdeklődésük még egészen az anyagra 
irányul, főképen mese- és történelmi képeket, 
csendéleteket, jeleneteket és tájképeket szemlél-
tethetünk és így elégítjük ki tartalmi érdeklő-
désüket. Ha már a tízéves gyermekben felébred 
a valóság iránti érzék, akkor képben a valóság 
festett világát is megmutathatjuk neki s ebben 
is kerestethetjük a szépet, a művészit. Tízéves 
korban élénk cselekményű képek felelnek meg. 
A fiúknak főleg történeti, a leányoknak hangu-
lati képek valók. Még ebben a korban is a tar-
talmi szemlélet az uralkodó, mert a gyermek azt 
keresi, hogy mit ábrázol a művész. A tizenkét 
évtől a formára, a valóságtól a művészetre és a 
művészi élményre térünk át s így lassanként az 
a kérdés meriil fel, hogy hogyan fejezi ki élmé-
nyét, gondolatát, érzelmét a művész! 

A német tanítók művészeti szövetsége azonban 
a tanulóknak .szánt kiállításoknál is tovább 
ment azzal, hogy a tanítóknak művészeti kikép-
zését is programmjába vette. Ezt pedig úgy in-
tézte, hogy a tanítók nagyobb csoportokban 
egyes művészek műtermébe mentek, művészek-
kel együtt járták a műkiállításokat s számukra 
művészetek köréből tartottak előadásokat. De 
nemcsak a gyermekeket és a tanítókat vonták bele 
a képzőművészeti alkotások, a művészetek iránti 
érdeklődésbe, hanem a szülőket is, úgyhogy a 
szülői értekezleteken (szülői estéken) nekik is 
mutattak be képeket, velük is megbeszélték azo-
kat, a szülőket is művészek és tanítók vezették 
végig a kiállításokon. 

Vajjón mikor lesz nálunk olyan a helyzet, 
hogy hasonló mozgalom meginduljon? 

A T E B H É S Z E T T A I T A Í f Í T Á S Á Í Í A K M E V E I ^ Ö I 
É R T É K E . 

í r t a : Dr. F R A N K ANTAL. 

Ikorunk pedagógiájának egyik legjellemzőbb 
vonása a cselekvés gondolatának hangoztatása, 
a cselekvés elvének követése az iskolai munka 
minden mozzanatában. Ennek az egészséges gon-
dolatnak egyik kifejezője a munkáltató tanítás, 
a cselekedtetés útján való oktatás. Ez a gondolat 
fokozott jelentőséget tulajdonít a kísérleti tudo-
mányoknak, amelyek területén nemcsak arról 
van szó, hogy a tanító vagy tanár kísérletezzék, 
nemcsak arról van szó, hogy a tanuló maga is 
gyakorolja a kísérletek elvégzését, hanem arról 
is, hogy a tanuló — bizonyos feltételek mellett 
— a maga kísérletei, a maga próbálgatásai, a 
maga kutatásai alapján jusson a természettani 

igazságokhoz. Amikor ezt a kérdést állítjuk 
munkánk középpontjába, szükségesnek látszik 
annak a szélesebbkörű problémának az érintése 
is, amely azt fejezi ki, hogy melyek a természet-
tan tanításának nevelői értékei. 

A természettan tanítása a megismerésre való 
törekvést felébreszti és fejleszti. Erősíti az egy 
célra való törekvés erejét, amikor egy határo-
zott jelenségre irányítja érzékeinket, gondolat-
világunkat. Ez a figyelemkoncentráció értékes 
logikai erő. Amikor a növendék az öntevékeny-
ség szellemében iparkodik kicsiny feladatával 
megbirkózni, akkor edződik az az ereje, amely-
lyel majdan az életnek egyes problémáit meg kell 
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oldania. A természettani kísérlettel kapcsolato-
san erősödik a növendék önállósága, amely az 
életben, illetőleg a tanítói munka közben nélkü-
lözhetetlen. 

Ilyen kísérletek végzése közben érezzük, hogy 
a természeti jelenségeknek csak igen kicsiny ré-
szével állunk szemben, csak a természetnek ki-
csiny törtrészével foglalkozunk. Ezzel a tudattal 
együttjár annak a felismerése, hogy az egész 
természetvilágnak megismerése érdekében igen 
sok embernek együttes munkájára van szükség, 
í g y fejleszti a növendékben az együttes munka 
szükségességét. Így fejlesztjük azt a törekvést, 
amely a hibák elkerülésére irányul; különben si-
kertelen lesz az együttműködés. A természeti je-
lenségek magyarázata közben szigorúan kell a 
látottakhoz, tapasztaltakhoz ragaszkodnunk, kü-
lönben téves eredményhez jutunk. Nagyon ha-
mar rájövünk arra, hogy akár hozzátétellel, akár 
elvétellel meghamisítjuk az életben megnyilat-
kozó igazságot. Ezzel fejleszthetjük a növendék 
igazságérzetét, amelyre a tanítói munkakörben 
oly nagy szüksége lesz. Akárhányszor tapasztal-
juk az életben, hogy akkor hagyott el az igaz-
ságérzetünk, amikor valamihez valamit illeték-
telenül hozzátettünk, vagy valahonnan valamit 
illetéktelenül elvettünk. A természettan tanulása 
segít abban, hogy a növendéknek az igazságtól 
való ilyen eltéréseit csökkentsük. A természettan 
területén csak együttműködéssel jutunk célhoz. 
Ez pedig elősegíti annak a lelki készségnek a 
kifejlődését, amely azt jelenti, hajlandók va-
gyunk segíteni azoknak, akik más ponton ugyan, 
de ugyanazért a célért küzdenek. Erre a szolgá-
latkészségre a tanítói munkában igen nagy szük-
ség van. Minden tanító — más-más ponton 
ugyan, de — ugyanarra a célra törekszik. A köz-
ség vezetőemberei — más-más munkakörben 
ngyan, de — ugyanarra a célra törekszenek. A 
természettan a maga igazi lényege szerint meg-
tanít arra, hogy a közös célra irányuló mun-
kánkban egymást támogassuk. Azonban itt nagy 
szükség van arra, hogy külön felhívjuk a figyel-
met arra, hogy a természet világában való 
együttműködés előiskolája legyen a nemzet ér-
dekében való együttműködésnek. 

Ebben az együttműködésben nemcsak az egy-
más segítése foglaltatik, hanem az is. hogyr 

mindenkinek a becsületes munkáját értékeljük. 
Amint valamely gépezetben a legkisebb szegnek 
is van jelentősége, éppen úgy van jelentősége a 
nemzet érdekében mindenrendű munkának, még 
a legalantasabbnak látszó munkának is. Lénye-
ges nevelői feladat az, hogy a növendék lelki 
világába beleágyazzuk azt az igazságot, amely 
szerint az utcaseprő, a csordás, a kéményseprő 
stb. munkája is nélkülözhetetlen a nemzet életé-
ben. Ez a gondolkodás elvezet minden dolgozó 
embertársunk megbecsüléséhez, aminek az egy-
séges nemzetnevelésben lényeges szerep jut. 

Lényeges formális hatás származik abból, hogy 
a természeti törvények vizsgálása közben tekin-
tetünket mindig a lényegre kell irányítanunk. Az 
a tény, hogy a növendékeket itt abban iskoláz-
zuk, hogy a lényeget törekedjék meglátni, olyan 
erőt ültet szellemi világába, amely képessé teszi 

arra, hogy az élet más körülményei között is tö-
rekedjék mindig a lényeget meglátni, s a lénye-
ges mozzanatok alapján ítéletet mondani. Hány-
szor találkozunk az életben azzal a gyengeség-
gel, hogy az emberek nem tudják a mutatkozó 
jelenségek közül kiválogatni azt a jelenséget, 
amely a többinek forrásul szolgál. A természet-
tan tanítása segít e gyengeség leküzdésében. 
Segít abban, hogy a mellékkörülmények kiküszö-
bölésével lássuk azt, ami a kérdés központja, lé-
nyege. Azonban a természettan tanítása csak 
akkor végzi el tökéletesen ezt a munkát, ha nem-
csak öntudatlanul, hanem tudatosan is fejleszti 
ezt a lényeglátást. Ha nemcsak a természet vi-
lágában, hanem adott esetekkel kapcsolatosan a 
körülöttünk folyó életben is kutatjuk a lényeget. 
A tanuló magatartásában is rámutathatunk mind 
a lényeges, mind a mellékes mozzanatokra. 

A logikai életnek egyik legfőbb megnyilat-
kozása a helyes következtetés. A természettan 
tanítása azzal, hogy a természeti jelenségek 
lényegére hívja fel figyelmünket, szilárd ala-
pot ad bizonyos következtetéseknek. Csakis a 
lényegnek a meglátása alapján tudunk az az-
zal kapcsolatos jelenségre vonatkozólag követ-
keztetést vonni. Ilyenszerű következtetésnek 
nagy hasznát veszi a tanító akkor, amikor arra 
törekszik, hogy tanítványai lelkivilágában a 
lényegest, a fontosat ragadja meg s ezen az 
alapon iparkodjék a tanuló eddig ismeretlen 
lelki vonásait megkonstruálni. A magam ré-
széről már többször hasznát vettem az ilyen-
szerű következtetéseknek. Erre példa a követ-
kező eset. Egy alkalommal szükség volt arra, 
hogy megkonstruáljam egyik növendékünk ott-
honi életét. Ezt úgy próbáltam megcsinálni, 
hogy életének előttünk ismeretes és egyúttal 
lényeges jellemvonásai alapján megrajzoltam 
azt a képet, amely növendékünket otthon jel-
lemzi. A kép ugyan nem volt hízelgő, de nö-
vendékünk elismerte, hogy igaz kép. 

A természettan tanítása növeli a tanulónak 
a valóság iránt való érzékét. Űgy látszik, mint-
ha az iskolai munkában két fronton folynék 
a küzdelem: egyrészt a valóság frontján, más-
részt pedig az ideálok frontján. Egyrészt arra 
kell törekednünk, hogy a növendéknek legyen 
érzéke az élet valóságos követelményei iránt, 
másrészt pedig hassák át lelkét az eszmények. 
Azonban ezek lényegében nem különálló, ha-
nem szervesen egymásba kapcsolódó értékek. 
Azaz vizsgálnunk kell a valóságos élet kérdé-
seit és az ott mutatkozó problémákat ideális 
lelkülettel kell megoldanunk. Nem nevelhe-
tünk olyan embereket, akiknek szellemi világa 
mintegy a levegőben lóg'. A természettan taní-
tása segít abban, hogy növendékeink a valósá-
got tanulmányozzák, és pedig nemcsak a fizi-
kai valóságot, hanem általában az élet való-
ságait, az élet tényeit, az élet küzdelmeit. 

Hahn1 szerint: „Amint a fizikai erők csak 
hatásaikban mérhetők, úgy a személyes mű-
veltség csakis az ember tetteiben ismerhető fel". 

1 Dr. Karl Hahn: Methodik des physikalischen Unter-
richts. Leipzig. Quelle und Meyer. 1927. 596 lap, 96. lap. 
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A természettan tanítása ebből a szempontból 
fokozottabban hívja fel figyelmünket a cse-
lekvő életre. Azonban nem elegendő, hogy mi 
ezt az igazságot most megállapítjuk, hanem 
azt tanítványaink lelkébe is át kell sugároz-
nunk. Meg kell tőlük kérdeznünk, vájjon szok-
tak-e arra gondolni, hogy egyéni kultúrájuk 
csakis tettekben ismerhető fel, és pedig éppen 
úgy, mint ahogyan a természeti erőket csakis 
hatásaikban mérhetjük. 

A természettani ismeretnek egyik sajátos-
sága, hogy nem holt, hanem élő ismeret akar 
lenni. A természettani ismeret a gyermekben, 
a növendékben nemcsak megterhelő mennyisé-
get jelenthet, hanem alkalmazásra, alkotásra 
törekvő erőt is. Úgyhogy a természettan taní-
tása lényegesen hozzájárulhat ahhoz, hogy a 
növendék alkotóereje gyarapíttassék. Ha az 
ifjúság lelkivilágát vizsgáljuk, ha azt kutat-
juk, hogy mely tantárgyakkal szeretnek leg-
inkább foglalkozni, akkor azonos bánásmód 
mellett azok a tantárgyak kerülnek az élre, 
amely tantárgyak keretében sok cselekvési le-
hetőség kínálkozik. Így nagyon szereti az ifjú-
ság a kísérleteket. Ebben a körben természet-
szerűleg a fizikai kísérleteket is. Az a tény, 
hogy az ifjúság szeretettel foglalkozik kísérle-
tezéssel, fontos nevelői eszközt ad a kezünkbe. 
A kísérleteken keresztül gyökereztethetjük 
meg azt a lelki vonást, hogy szívvel-lélekkel 
vegyen részt a tanulás munkájában. Ezeken 
keresztül ébreszthetjük ée fejleszthetjük a 
munkaszeretetet. Ezeken keresztül fejleszthet-
jük azt az érzéket, amely a szabad idő nemes 
eltöltésére irányul. Akárhány növendék szabad 
idejében kísérletezik, vagy legalább is szeretne 
kísérletezni. A kísérletezéssel ébresztünk érzé-
ket a gyermek iránt, aki örökké tenni-venni 
akar. 

Miután itt nemcsak gyakorló-kísérletekről, 
hanem kutató-kísérletekről is van szó, ez a 
munka lényegesen erősíti a növendék alkotó 
képességeit. Erre az alkotó erőre igen nagy 
szükség van, hiszen minden tanítási óra egy-
egy alkotás, minden gyermek lelkivilágának 
építése alkotó munka. Minél jobban gondozzuk 
a növendék alkotó erejét (tehát minél jobban 
gondozzuk ezt a természettani kísérletek fona-
lán is), annál inkább várhatjuk a leendő taní-
tótól, hogy mind tanítási, mind nevelői alko-
tásai művészi kivitelűek legyenek. Kívánatos 
a figyelmet felhívni arra a kapcsolatra, amely 
a fizikai kísérletekben megnyilatkozó alkotó 
erő és az életben a tanítóra váró alkotó munka 
közt fennáll. í g y kell az öntudatlan alkotás 
erejéből a tudatos alkotás eszközeit formál-
nunk. 

A mai gyermek egészen másként nő fel, más 
légkörben nő fel, mint ahogyan mi nőttünk fel. 
A technika korszakában a gyermeket lényege-
sen más hatások érik, mint abban az időben 
érték, amikor a technika még kevésbbé fejlett 
volt. E korszak hatásai folytán a mai gyermek 
szellemi világának középpontjába nagyon sok-
szor az autó, a repülőgép, a hangosfilm és ha-
sonlók kerülnek. A természettan tanulása fej-

leszti a növendékben azt az érzéket, hogy a 
gyermek ilyenirányú érdeklődését megértsük. 
De rögtön hozzáteszem, hogy ez a megértés 
nem jelent mindenben való helyeslést is. Eb-
ben az érdeklődésben lehet helyes mozzanat is, 
de lehet helytelen megnyilatkozás is. A növen-
dék figyelmét fel kell hívni arra, hogy hol 
vannak itt a kedvező mozzanatok és hol jelent-
keznek a kedvezőtlen jelenségek. Ha a gyer-
mek, mint kis technikus, maga is próbál kis 
autót vagy repülőgépet csinálni, az természet-
szerűleg nagyon helyes. Erősödik, ügyesedik, 
alkotó ereje növekedik. Ha azonban ezek a ha-
tások a moziba vinnék a gyermeket, akkor sok 
esetben fékeznünk kell. A mai mozi sok eset-
ben kétesértékű nevelési tényező. Sok érték-
telen darab mellett ugyan van értékes is, azon-
ban a gyermek egészséges testi és lelki fejlő-
dése szempontjából kívánatos, hogy minél ke-
vésbbé látogassa a mozit. Természetesen ez 
nem vonatkozik az iskolai vetítésekre, az isko-
lában működő mozielőadásokra. 

A nevelői érték szempontjából kívánatos ki-
váló fizikusok életének ismertetése. Természe-
tesen elsősorban életük ama mozzanataira gon-
dolok, amelyek bizonyos felfedezésekre, talál-
mányokra vezettek. Ezekben általában azt 
fogja a növendék látni, hogy nemcsak a ve-
lünksziiletett tehetség volt lényeges a fizikai 
felfedezésben, hanem abban elsőrangú szerepe 
volt a kemény, a kitartó munkának. A felfede-
zések általában nem pillanatnyi gondolatok 
szüleményei, hanem hosszantartó munkák, erős 
akaratgyakorlatok eredménye. Ha a felfedezé-
sek történetét tanulmányozzuk, akkor azt lát-
hatjuk, hogy a felfedezésekben az akaraterő a 
legfontosabb tényező. 

A természettan tanításának óriási jelentő-
sége van a gazdasági életre. Azonban itt nem-
csak arra akarok utalni, hogy a fizika foglal-
kozik azzal az energiával, amelyet szénből 
vagy valamely vízesésből kapunk, nemcsak 
arra akarok rámutatni, hogy a technika vív-
mányainak nagy hasznát vesszük a gazdasági 
életben, hanem fokozottan akarom a figyelmet 
felhívni arra, hogy a természeti törvények ta-
nítását minél szervesebben kapcsolják bele a 
gazdasági élet munkaterületeibe. Így például 
annak az egyszerű ténynek az illusztrálására, 
hogy a víz fagyáskor kiterjed, nem arra utal-
nék (bár erre is lehet), hogyha télen a szabad-
ban hagyjuk a vízzel telt dézsát, a jég szétveti 
annak oldalait, — hanem a szántóföldek nagy 
rögeire hívnám fel a figyelmet, amelyeket té-
len a repedéseikbe került víz — megfagyás-
kor — szétmállaszt. í g y mindjárt látjuk azt, 
hogy milyen nagy jelentősége van ennek a je-
lenségnek a természet háztartásában. így a 
természettani órákon egyúttal gazdaságtant is 
tanulunk. Tehát szolgálatot tettünk a koncen-
tráció gondolatának, a kultúra egysége gondo-
latának. 

A természettan tanításában nagyon értékes 
koncentrációkat csinálhatunk. Ilyen koncentrá-
ciós lehetőség kínálkozik történeti irányban. 
A helyzet az, hogy a természettan tanításában 



18. SZÁM NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ * """ £ 695 

megismertetjük bizonyos kérdésben a tudomány 
mai álláspontját. Ez a tudás sok esetben mélyebb 
lesz, ha módunkban van e kérdés történeti kifej-
lődését is bemutatni. Ezzel a természettani igaz-
ságot más oldalról is bemutatjuk. Ilyen törté-
neti visszapillantással kapcsolatban egy-két szó-
val rámutathatunk arra is, hogy az élet más te-
rületén mi folyt abban a régibb időben, s így 
a fizika tanítását összekapcsoltuk az egyetemes, 
illetőleg a magyar történelem tanításával. E köz-
ben még jobban látja a növendék, hogy egy kor 
eseményei milyen szoros kapcsolatot mutatnak, 
— látja például, hogy a hadviselés mennyiben 
függött a fizikai felfedezésektől. — A természet-
tan tanítása történelmi részének kettős feladata 
van. Egyrészt a lehetőség szerint be kell mutat-
nia azt, hogy valamely kérdés a felbukkanás idő-
pontjától napjainkig hogyan fejlődött, •— más-
részt pedig rá kell mutatnia arra, hogy a fizikai 
kutatás, a fizikai tudás milyen hatást gyakorolt 
az illető korra. E történelmi megvilágítások ré-
vén még jobban érzékeltethetjük azt, hogy a ter-
mészettan tanítása milyen nagy szerepet játszik 
az emberi kultúra fejlődésében. Nyilvánvaló, 
hogy a könyvnyomtatás felfedezése olyan lökést 
adott a kultúrának, amely méreteiben szavakkal 
könnyen ki sem fejezhető. Vagy gondoljunk pél-
dául arra a megmérhetetlen hatásra, amelyet a 
rádió a kultúra terjesztésében jelent. Amikor 
így a természettan nagy jelentőségét látjuk a 
kultúrális életben, akkor ismételten rá kell mu-
tatnunk arra, hogy a természettudományi és a 
mechanisztikus világnézet nem ugyanaz. A ter-
mészettannak vannak olyan problémái, amelyek 
avatatlanok kezében esetleg alkalmasak arra, 
hogy a figyelmet mechanisztikus felfogás felé 
tereljék. Azonban minden tanítónak és tanár-
nak a természettan tanításával kapcsolatban köte-
lessége ismételten felhívni a figyelmet arra, hogy 
ezek a fizikai törvények, a természeti felfedezések 
nem szükségképpen vezetnek mechanisztikus vi-
lágnézetre, hanem csak akkor, ha egészségtelen 
felfogással ilyennek tüntetjük fel azokat. Élénk 
figyelemmel kell kísérnünk azokat a törekvése-
ket, amelyek a természeti törvényeket olyanok-
nak akarják feltüntetni, mintha azokban csak a 
mechanizmus törvényei szerint működő világról 
volna szó. Mihelyt rámutatunk arra, hogy min-
den újabb felfedezés az Alkotónak újabb nagy-
szerű műve, akkor a természettant belekapcsoltuk 
— mechanikus világnézettől ment — egyetemes 
kultúrfolyamatba. Tehát egy újabb felfedezés 
alkalmával ne az embert csodáljuk elsősorban, 
hanem az Istent, aki ilyen felfedezésekre képes 
embert alkotott, és aki a világot ilyen nagyszerű 
törvények szerint felépítette. Ebben a szellemben 
ügyeljünk arra, hogy a technika ne vezessen a 
lelki élet elsekélyesedésére. A technikai élet kvan-
titásai ne érvényesülhessenek a lelki élet kvali-
tásai rovására. Ügyeljünk arra, hogy a technika 
el ne tompítsa érzékünket a mélyebb lelkiség 
iránt. 

A természettan tanításának lényeges szerepe 
lehet a konstruktív világnézet kialakításában. 
Az az ifjú, aki a természettan tanulásával kap-
csolatban megismerkedett a természetben ural-

kodó törvényszerűséggel, hamarabb megérti az 
emberi élet alakulásában észlelhető törvényszerű-
séget is. Érzi, hogy ezek a törvények rá is vonat-
koznak és így kevésbbé kapható felforgató esz-
mékre. Ebben az értelemben a természettan a filo-
zófia tanulásának is számottevő előiskolája. 

Láttuk a természettannak a gazdaságtannal, a 
történelemmel, a vallással és a filozófiával való 
kapcsolatát. Menjünk tovább ebben a kérdésben. 
Hogy a természettannak milyen kapcsolata van 
a mennyiségtannal, az annyira nyilvánvaló, hogy 
erről most nem akarok megemlékezni. Hasonlóan 
világos a vegytannal való szoros kapcsolata is. — 
Szükség van arra, hogy a természettan tanára rá-
mutasson arra, melyek azok a fizikai törvények, 
amelyek biológiai ismereteinket még világosabbá 
tehetik. Hogy a természettannak milyen szoros 
kapcsolata van a földrajzzal, azt mutatja — töb-
bek között — a fizikai földrajz is. A tapasztalat 
azt mutatja, hogy sokkal jobb, ha ezeket a jelen-
ségeket a természettan tanára tanítja. Ilyen 
irányú tanácskozásokon azt észleltem, hogy a 
földrajz tanárai szívesen lemondanak erről a te-
rületről a természettan tanárai javára. A magyar 
nyelv tanításával annyiban kapcsolatos, hogy itt 
is adjunk alkalmat az előadókészség gyakorlá-
sára, itt is gyomláljuk a nem-magyaros szavakat 
és kifejezéseket. Értékes kapcsolat észlelhető a 
természettan és a rajz között. A jó természettan-
tanításnak igen nagy szüksége van jó táblai 
rajzra. Ezt a tényt a rajztanításban is figyelembe 
kell venni. Az a természettan-tanítás, amelyet 
egyrészt gyakorló-kísérletek, másrészt kutató-
kísérletek jellemeznek, a legszorosabban kapcso-
latos a kézimunkával. Nagy szükség van arra, 
hogy á növendék sajátkeze munkájával állítson 
elő kísérleti eszközöket. Ezekre egyrészt a termé-
szettani ismeretek jobb megértése szempontjából 
van szüksége, másrészt pedig azért, hogy majdan 
iskoláját elsősorban azokkal az eszközökkel sze-
relje fel, amelyeket maga csinált. Ehhez a gon-
dolathoz kapcsolódik a legtermészetesebben az a 

-kívánság, hogy a természettan kísérleti eszközei 
minél egyszerűbbek legyenek. Kísérleteinkben a 
népiskolát kell szem előtt tartanunk. A népisko-
lákban általában ninesen fedezet költséges eszkö-
zökre. Ha tehát ott is akarunk eredményesen ter-
mészettant tanítani, akkor meg kell mutatnunk, 
bogyan lehetséges a fizikai kísérleteket a legegy-
szerűbb eszközökkel végrehajtanunk. 

Hét féléven át tanítottam a Polgáriiskolai Ta-
nárképző Főiskolán pedagógiát. A polgári iskolai 
tanárjelöltek nevelői és tanítási érzékét azzal is 
törekedtem fokozni, hogy beszámolást kértem tő-
lük arról, hogy hogyan nevelték őket és hogyan 
tanították őket. Természetesen nevek nem érde-
keltek, hanem csak az, mely nevelői hatások alatt 
fejlődtek, és milyen volt az a módszer, amely sze-
rint őket tanították. Egyik ilyen kérdés, amelyet 
kidolgozniok kellett, így hangzott: „Eddigi taní-
tóim és tanáraim módszerének főbb jellemvoná-
sai." Arra törekedtem, hogy e beszámolások révén 
beszélgetés formájában megállapítsuk azt, mi a 
jó és mi aí, ami ezekben nem helyes. A jelölteket 
saját élményeik alapján akartam a helyes mód-
szer útjára vezetni. Érdekes jellemzések kerültek 
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ki ezekből az írásokból. Ügy gondolom, tanulsá-
gos lesz néhány képet ide vetíteni arról, hogy a 
tanuló hogyan látja tanítóját, hogyan látja taná-
rát. Ügy gondolom, mind a negatív, mind a pozitív 
példák irányító természetűek lehetnek. A képek 
rövid bemutatásában nemcsak az illető tanár ne-
vét nem mondom (ezt sok esetben magam sem 
tudom), hanem még az iskolafajt2 sem nevezem 
meg, hogy így minél objektívebben mutathassam 
be a követett tanítási eljárást. 

F. É. tanítványom írja: „A fizikatanárom an-
nak ellenére, hogy volt gazdag szertár, felszere-
lés, mégsem mutatott be jóformán semmi gya-
korlatot, se nem magyarázott semmit sem. El-
olvastatta a könyvből a leckét, közbeszólt egy-két 
szót, ennyi volt az egész. Ha a könyvben lévő 
szöveget megtanultuk, akkor jeles osztályzatot 
kaptunk, akár értettük a dolgot,, akár nem. Ki 
sem hívott senkit a táblához, megelégedett a szö-
veg elmondásával. A tudás alkalmazására, er-
kölcsök javítására egyáltalában nem gondolt. — 
Egészen másként fordult a helyzet, amikor egy 
másik tanár tanította a természettant. Nagyon 
sokat kísérletezett. Még felelés közben is gyakor-
latszerűen kellett felelni. Ez a tanár sohasem 
osztályozott, még titokban sem. Mindenkit is-
mert." 

S. J. szerint: „Tanárunk kijelölte a természet-
tani leckét a könyvből, azt be kellett vágni és — 
akár értelem nélkül is — elmondani. Amikor felel-

2 Ezek a példák polgári iskolából, gimnáziumból, reál-
iskolából, tanítóképzőintézetből és felső kereskedelmi isko-
lából származnak. 

tünk, nem figyelt oda, csak azt mondta, folytassa 
kérem. Ha végigmondtuk a leckét, elkezdtük a 
mondást elölről, s ezt addig ismételtük, amíg azt 
nem mondta, menjen, kérem, helyre. Ha valaki 
a lecke végén megállt, akkor a tanár, annak elle-
nére, hogy a tanuló szépen elmondotta a dolgo-
kat, elégtelent írt be. Tudtuk a könyvet, de a ter-
mészettant nem tudtuk." 

Cs. Á. szerint: „A természettan tanára minden-
kitől tudást kívánt, csak önmagától nem. Ma-
gyarázat alkalmával mindig könyv volt előtte. 
Kísérletei sohasem sikerültek. Ilyenkor azt mon-
dotta, hogy műszere rossz. Lehet, hogy igaza 
volt. Azonban ezek a kifogások olyan diákkriti-
kákra adtak alkalmat, amelyeket az irgalmatlan 
gúny jellemzett. Igazságtalan volt az osztályo-
záskor. Ha valaki ezért méltatlankodott, azt vagy 
durván elutasította, vagy úgy feleltette, hogy a 
könyvből nézte, vájjon jól mondja-e a leckét. Ha 
rokonszenves fiú akart felelni, akkor nem nézte 
a könyvet, azonban ilyenkor sok valótlanság 
hangzott el figyelmeztetés nélkül." 

T. I. szerint: „Jó öreg fizikatanárom teljesen 
a miénk volt, mi pedig az övéi. Elevenebb, színe-
sebb, élvezetesebb, szemléletesebb, eredményesebb 
tanítást mint az övé, nehéz még elképzelni is. 
Mindent kísérleti alapon tanított. Állandóan fog-
lalkoztatott bennünket szellemes, érdekes pro-
blémáival. Mindenki tudta a fizikát. Finom, ele-
gáns modorával elragadott bennünket a jó öreg 
fizikus." 

Kövessük a helyes eljárásokat és kerüljük mind-
azt, amit az elmondottakban helytelennek ismer-
tünk fel! 

A K A V I C S . 
írta : D R O Z D Y GYULA. 

iVrról, akiről itt szó van, ma már „nagy fiú". 
A gimnázium felsőbb osztályába jár, ahol je-
les tanuló. Előbb azért nem írtam meg az 
alábbi esetet, nehogy megtudja s bántsa őt. Ma 
már bizonyára komolyabban gondolkozik s mo-
solyog, ha esetleg olvassa „gyermekkori" csínyjét. 

A budapesti áll. tanítóképző-intézet részben 
osztott gyakorlóiskolájának I—IV. osztályát 
tanítottam, tehát hat-tízévesek voltak gyerme-
keim, fiúk és leányok vegyesen. Lali a IV. 
osztályba járt. Eszes, okos és nagyon élénk 
fiú. Ügynevezett „tekintély" volt az osztályban 
tanulásban, tudásban. Nem volt „rossz fiú", de 
sohasem hiányzott onnan, ahol valami „fegyelmi 
eset"-ről volt szó. 

Az osztályban olykor-olykor, a tantárgyakon 
kívül is, olyan lelkeket megismerő s befelé tekint-
gető s mindig az életből, a gyermekek életéből 
vett beszélgetéseket tartottam. Ezekre mindig 
valamely konkrét esemény adott alkalmat. Ilyen-
kor a gyermekekkel következtettem, ítéltettem s 
gondolkozásukat a széphez, a jóhoz, a helyeshez, 
a nemeshez vezettem. 

Egyízben már hetek óta nem történt semmi, 
ami ilyen nevelési beszélgetésekre alkalmas 
lett volna, tehát gondoskodnom kellett arról, 
hogy adódjék valami eset. 

Sétálni, szemlélődni mentünk a szomszédos 
utcába egy épülő házhoz, ahol kavics volt ha-
lomba hordva. Szemlélődés után azt mondtam 
a gyermekeknek: 

— Válogassatok, szedjetek ebből a kavicsból 
simákat, színeseket, szépeket! Jó lesz az I. osz-
tályosoknak a számoláshoz, a felsőbb osztályo-
soknak meg a homokasztalhoz. 

Erre megindult a keresgélés, gyűjtögetés. 
Minden gyermek szedett egy zsebrevalót. A 
kavicsokat még hazafelé menet is nézegették, 
cserélgették. Látszott, hogy nagyon kedves 
nekik. Hogyne! Hiszen a sok sima, tarka ka-
vics éppen gyereknek való. Ki tudja, miféle 
kedves játékokat terveztek belőle! 

Beértünk az iskolába. A gyermekek elfog 
lalták helyeiket a padban. 

— Szedjétek ki zsebetekből a kavicsokat s 
rakjátok magatok elé a padra! — mondottam. 
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Erre megindult a kavicsrakás, de csak úgy 
ímmel-ámmal. Látszott, hogy vannak, akik fe-
lezni akarnak s nem szedik ki valamennyi ka-
vicsot a zsebükből, mert nem akarnak meg-
válni drága kincsüktől. Aztán a kirakott kavi-
csokat nézegették, rakosgatták, válogatták, mi-
közben itt-ott egy-egy szebb, kívánatosabb ka-
vics titokban visszakerült a zsebbe. 

— Hozzátok ki a kavicsokat s rakjátok ebbe 
a ládába! Hasznát vesszük majd számolás 
közben, meg akkor, ha a honiokasztalon vala-
mit kirakunk, —1 szóltam, de nem határozot-
tan, hanem csak úgy könnyedén, mintha nem 
is érdekelne az, hogy valamennyi kavics a lá-
dába kerüljön. 

A gyermekek hordták a kavicsot. Némelyik-
nek a láda előtt megszólalt a lekiismerete. 
Ezek benyúltak a zsebükbe s egy-két kavicsot 
pottyantottak még a ládába. Mintha csak rá-
adásnak adták volna. Különösen a leányok 
voltak lelkiismeretesek. Látszott, hogy azok 
minden kavicsot a ládába tettek, mintha nekik 
nem lett volna valami kívánatos jószág a ka-
vics. Lali a láda felett magasra tartotta a 
kezét, lassan szórta ki markából a kavicsot, 
miközben rám nézett. Mintha csak azt mondta 
volna: 

— Én is beletettem! 
Az első kavicshordást látszólag közömbösen 

vettem, de másodszor már kissé határozottab-
ban kívántam: 

— Ebben a ládában nincs benne minden ka-
vics, amit összeszedtetek. Szedjétek ki a zse-
betekből, ami még benne van s azt i» hozzátok 
ki! Egy se maradjon nálatok! — mondottam. 

Erre minden kéz zsebbe nyúlt s megindult a 
kotorászás. Elő is került jó néhány kavics. 
Innen is, onnan is jöttek a ládához kissé rös-
telkedve, szégyenkezve. Lali is hozott ki egyet, 
amit megvető kézlegyintéssel dobott a ládába, 
de már nem nézett rám. Azok, akik az első 
felszólításra valamennyi kavicsot kihozták, 
megelégedetten néztek, mosolyogtak. Ezeknek 
nyugodt volt a lelkiismeretük. 

Még ezek után is volt az osztályban, külö-
nösen a kicsinyek között olyan, aki izgett-
mozgott, hol a táskájába, hol a tolltartójába, 
hol meg a zsebébe nyúlt, nyugtalankodott. 
Lali közömbösen viselkedett. Elővette füzetét 
s abba firkált, mintha őt a dolog tovább mái-
nem érdekelné. Megvoltam győződve, hogy a 
nyugtalankodók között van olyan, akinél már 
nincs kavics. Ezek azért keresgélnek, hogy 
biztosak legyenek, megnyugodjanak. Laliról 
sem gondoltam, hogy kavicsot rejtegetne. Azt 
azonban feltételeztem, hogy van gyermek, aki-
nek végtelenül kedves kincs a kavics, azért 
véletlenül egyet-kettőt benn felejt a zsebében. 
Ilyen bizonyára csak az I. osztályosok között 
akad, akiknek vágya, játékszenvedélye még 
nagyobb, mint a parancs végrehajtásának kész-
sége. 

— Valakinek a zsebében még van olyan szí-
nes, sima kavics. Arra a kavicsra nekem szük-
ségem van. Akinél van, hozza ki! — mondottam. 

A gyermekek nem vették észre azt, hogy 
minden kavics színes és sima. Ök csak arra 
gondoltak, hogy kinél lehet az a kavics, amit 
én keresek. Ismét a zsebekben kotorásztak, a 
táskában, a tolltartóban, a padban kutattak. 
Az elsőosztályos Misi és Perkó talált is. Misi 
egyet, Ferkó kettőt. Az egyik fehér, a másik 
fekete volt s mind a kettő sima. Nagy szé-
gyenkezve, pirulva, szemlesütve hozták ki rej-
tegetett kincsüket s lassan, megtörten poty-
tyantották a ládába. 

Az elsőosztályosok meglepedten, szinte ijed-
ten nézték a jelenetet, a felsőbb osztályosok 
egymásra tekingettek. Volt köztük komoly, 
de volt mosolygó is. A meglepetés azonban 
egyforma volt. Én pedig egy szót sem szóltam, 
hanem előbb a helyükre kullogó Misire és 
Ferkóra néztem. 

Mindenki érezte, hogy itt valami szokatlan 
nagy dolog történt. Minden kicsi lélekben ott 
volt a feszült várakozás. Hogyne! Hiszen en-
nek csak lesz valami következménye! A gyer-
mekek Ferkóra és Misire tekingettek, azok 
pedig szemlesütve, fiilig pirulva, padratett ke-
zekkel ültek. Lali a néma csendben sokáig 
nézte őket. Bizonyára meg volt elégedve ön-
magával. Vagy talán a lelkiismerete dolgoz-
gatott? Lehet, hogy a félelem szorongatta? Ki 
tudja? Annyi bizonyos, hogy szokatlanul kö-
zömbösnek s csendesnek látszott. 

— Ha valakinél még van kavics, hozza ki! 
Nézzétek meg a zsebeiteket is, hátha akad még 
benne! — szóltam komolyan. 

Erre a gyermekek a padra raktak mindent, 
ami a zsebükben volt. Többen még a zsebüket 
is kifordították, mutatva, hogy nincs már 
semmi benne. Végigmentem a padok között s 
néztem a sok lim-lomot. Volt ott madzag, fü-
letlen gomb, rádióhoz való csavar, a szétsze-
dett játékmozdony kereke, használt gyufaszál, 
hegyetlen toll, fejetlen szög, széthasított ce-
ruzavég, ólomkatonának a feje, száraz liba-
gége, szóval minden, aminek jóravaló gyer-
mekzsebben a helye, éppen csak kavics nem. 
Még Lali holmija között sem akadt egyetlen 
szem sem. 

Ezek után megnyugodtam volna abban, hogy 
gyermekeim, habár parancsszóra, huza-voná-
val, de mégis engedelmeskedtek s le tudtak 
mondani arról a játékról, ami után vágytak, 
amit megszerettek, amit értéknek, kincsnek te-
kintettek. Lali erőltetett nyugodtsága, közöm-
bössége azonban sehogy sem tetszett. Hiszen 
máskor könnyen túl tette magát az olyan 
apró eseteken, mint az előbbi tévedése, bot-
lása, annak az egyetlen kavicsnak utólagos ki-
liozása. Máskor ő már nem állta volna meg, 
hogy az esethez hozzá ne szóljon, ne következ-
tessen, ítéletet, véleményt ne mondjon. Az 
eszes, élénk gyermeket mindig csak fékeztem, 
tehát valami okának kellett lenni mostani 
erőltetett nyugodtságának, közömbösségének, 
ami annál inkább fokozódott, minél biztosab-
ban látta, hogy nem hagyom a kavics megtar-
tását annyiban. 
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Elrakattam a gyermekek holmiját, aztán 
közvetlenebb, barátságosabb hangon kezdtem 
a beszélgetést: 

— De nehezen szabadultok azoktól a kavicsok-
tól! Pedig megmondottam, hogy azokra nekem 
szükségem lesz. Most már biztosan tudom, hogy 
egyetlen kavics sem rejtőzik nálatok, — szóltam 
mosolyogva. — Ha valaki közületek ad egy ka-
vicsot, ez a csokoládé az övé, — mondottam s 
egy darab sztaniolba burkolt csokoládét tettem 
az asztalra. 

Erre a gyerekek is mosolyogtak s nézegettek 
szerte az osztályba. Lesték, hogy kinek van ka-
vicsa. Lalinak is felderült az arca, mikor látta 
mosolyomat s a csokoládét. Hirtelen a padba 
nyúlt s nagy diadallal hozott ki három kavicsot. 

A többiek mosolyogtak. Lehetett köztük olyan 
is, akinek talán az irigység jelent meg a lelké-
ben. Én azonban meglepődött komolysággal néz-
tem Lalira, mikor a kavicsot a ládába ejtette. 
Lépett egyet az asztal, a csokoládé felé. Egyszer 
csak észrevette tekintetemet. Hirtelen megállt s 
nem nyúlt a csokoládé után. Habozott. 

— Vedd el, Lali, ezt a csokoládét! —• mondot-
tam, de úgy, hogy megérezhette hangomból a 
fájdalmat, a meglepetést. 

Ezt a többiek is észrevették s néztek, hallgat-
tak. Néma csend volt az osztályban s mi Lali-
val egymás szemébe néztünk. 

— Vidd el a csokoládédat, Lali! — mondottam 
csalódottan, leverten, de Lali még most sem 
nyúlt hozzá, hanem lesütötte a szemét. Bizo-
nyára röstelte tettét, de az is lehet, hogy meg-
szólalt lelkiismerete és bánta, sajnálta, hogy a 
kavicsokat eldugta. Mindegy. A cselekedet visz-
szahatása megvolt, ami feltétlenül nyomot ha-
gyott a lelkében, mégpedig olyan mély nyomot, 
hogy emlékképe meg fog jelenni mindannyiszor, 
valahányszor hasonló helyzetben lesz. 

Mikor láttam megbánását, szégyenét, nehéz 
helyzetét, csak ennyit mondtam neki: 

— Ha akarod, vidd el a csokoládét s menj a 
helyedre, Lali! 

Lali nem vette el a csokoládét, hanem szégyen-
kezve, szemlesütve ment a helyére. 

# 

Konkrét esetet kerestem, amelynek! megbeszé-
lése közben nevelhetek. Találtam is olyant, ami-
lyent nem vártam. Sokkal ideálisabb lett volna, 
ha minden gyermek az eső felszólításra odaadja 
valamennyi kavicsát, s akkor ezt a helyes cse-
lekedetet, ezt a pozitív értéket használhattam 
volna fel nevelési célokra. De hiába, ilyen az 
élet, ilyen a gyermek, akinek nevelése közben 
sokkal több helytelen cselekedet megbeszélésére 
kerül sor, mint helyesre! Tömegnevelés közben 
sokkal több rosszat kell észrevenni, kinyirbálni, 
sokkal több ellenhatást kell adni, mint helyeset. 
A jót észrevenni, emelni nehéz. Pedig annak ma-
gasabb a nevelői értéke, mint a botlás, a tévedés, 
a helytelen cselekedet megbeszéléséé. 

Ezt az esetet nem is kellett megbeszélnem, 
mert hiszen minden gyermek látta s átérezte 
minden egyes cselekedet helyességét vagy hely-
telenségét. Csupán azt kérdeztem az elsőosztá-
lyos Misitől, Ferkótól: 

— Megérdemelte volna Lali a csokoládét? — 
S ti megérdemeltétek volna? 

Természetes, hogy mind a két kérdésre hatá-
rozott „nem" volt a felelet, ami azt mutatta, 
hogy Misi és Perkó is meg tudja különböztetni 
a helyes és helytelen cselekedetet, amire később 
majd sokkal nagyobb szükségük lesz, mint most 
a kavicskihordásnál. 

Lali nem maradt mindig szomorú. Magam is 
törekedtem arra, hogy ne érezze soká helytelen 
cselekedetének súlyát, mert hiába, az sem jó, ha 
azt sokáig hordozza a gyermek. Ez nyomja a 
lelkét, félénkké, bizonytalanná teszi a gondolko-
zását, a cselekedetét. Mindig akkor kell az ilyes-
mit előhívni, mikor éppen szükség van rá. Lali-
nál is volt még jó néhányszor. Ha botlott, nem 
is szóltam, csak kavicsot csúsztattam a kezébe, 
vagy mutattam neki. Nem a többiek előtt, ha-
nem négyszem között, titokban, s ez éppen elég 
volt a javító szándékú előhívásra. Ez az eszköz 
sem tarthatott azonban sokáig, mert könnyen 
megszokottá, unottá válhatott volna, meg több-
ször meg nem érdemelten erős is lett volna. 

Lali ezután is sok örömet szerzett nekem. 
Apró csetlései, botlásai semmivel sem voltak 
nagyobbak, mint a más, hasonló egyéniségű 
gyermeké. Gimnazista korában minden félévben 
és év végén eljött s hozta a bizonyítványát, ami-
ből kitűnt eszessége, szorgalma, jó viselete. Az 
idén nem jött. Az értesítőből következtetem, 
hogy miért. Viseletből kettese s két tantárgyból 
elégségese volt. Valószínű, hogy ismét valami 
kavics került az útjába. 

Stróbl Alajos: Édesanyám szobra. 
(Hekler Antal: Magyar Művészettörténetéből.) 
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ISKOLÁNKÍVÜLI NÉPMÜVELÉS 

A házinyúl. 
í r t a : Leleszi K O V Á C H GÁSPÁR. 

(Előadási anyag.) 
.Azt hiszem, mindnyájan egyetértünk abban, 
hogy életviszonyainkat a legtúizottabb jóakarat-
tal sem mondhatjuk kedvezőknek, és abban is, 
hogy a mai fiatalok, ha valamikor deresedő fej-
jel beszélnek a mai korról, aligha fogják ezt 
„régi jó idő"-nek nevezni, ahogyan ezt mi hal-
lottuk apáinktól és olykor magunk is hangoz-
tatjuk gyermekkorunkról. 

„Megnehezült az idők járása felettünk!" Min-
den nap újabb terhet ró az emberre s egyre 
súlyosabban nyomja vállát a megélhetés gondja. 
És noha egész Európa lakossága érzi az idők 
terhét, talán leginkább érezzük mi, szegény, ter-
mészeti kincseinek nagyrészétől megfosztott 
Csonka-Magyarország fiai és közöttünk elsősor-
ban azok, akiket sorsuk a gazdálkodásra utal, 
röviden: akik a földből élnek. 

Ez a helyzet még szorgosabb kötelességgé 
avatja azt, ami kötelesség volt a múltban is: 
hogy minden vonalon kitartó, termelő munkát 
folytatva igyekezzünk a magunk boldogulásával 
minél jobban felkészülni a remélt és óhajtva 
várt revízióval bekövetkezendő jobb, boldogabb 
időkre. 

És ha a mának gondja utal arra is, hogy előre-
nézzünk az egyre rögösebb úton, jól esik és hasz-
nos olykor visszatekinteni a múltba, hogy meg-
ismerjük a „régi öregek" észjárását, irányelveit, 
azokét, akik hazánkat tengernyi viszontagság 
közt egy évezreden át megtartották, hogy erőt, 
tudást merítsünk példájukból. 

És ha az élet feltételei mások is ma, mint vol-
tak régen, — a megélhetés törvényei ugyanazok; 
ha a változott viszonyok közt több gondot ad is 
a magunk és családunk fenntartása, mint ez-
előtt, — ma is boldogul az, de csak az boldogul, 
aki az újabb ismeretek felhasználásával a régi 
tanítások, a régi erkölcs szerint irányítja élete 
folyását. Ki mint vet, úgy arat — ma is; és 
„krajcárból lesz a forint", illetőleg: „fillérből 
lesz a pengő" — ma is. 

Csakhogy míg a régi egyszerűbb, jobb viszo-
nyok közt, amikor munka és föld túlfeszített 
erőlködés nélkül is meghozta a megélhetéshez 
elegendő gyümölcsét és elég volt élére rakni a 
krajcárt, hogy majd jusson forint arra, amire 
kell, — ma, amikor munka és termények értéke 
egyre csökken, a nem nélkülözhető ipari cikkek 
ára és a terhek pedig egyre növekednek: esak a 
nap minden óráját gondos előrelátással kihasz-
náló, minden tenyérnyi földet idején, jól meg-
munkáló, minden terményt értékesítő lelkiisme-
retes munka biztosíthatja megélhetésünket. 

És az a vigasztaló látvány, hogy e válságos 
helyzetben nemcsak a szerencse ki választottai: a 
gazdagok, de a kisvagyonú, szerény sorban élők 
közt is szép számmal vannak, akik nemcsak meg-
élnek, de anyagilag gyarapodnak is, •— arra ta-

nít, hogy a helyesen beosztott, jól végzett ter-
melőmunka, a nyert értékek gazdaságos felhasz-
nálása, a józan takarékosság és a munkaalkal-
mak megragadása előbb-utóbb meghozzák a si-
kert; leginkább ée leghamarabb természetesen 
ott, ahol a család fejét a feleség és gyermekek 
megértő segítsége támogatja abban az igyekeze-
tében, hogy új értékeket állítson elő, a meglevő-
ket pedig ne engedje elkallódni. 

Az, anyagi boldogulás két főeszköze a gazdál-
kodónál az emberi munkabírás és a föld termő-
képessége; mindkettőnek megvannak a termé-
szetes határai. Ha tehát egyenlő munkaerővel, 
egyenlő minőségű földön egyik család jobban 
boldogul, mint a másik, ennek okát a munka 
jobb beosztásában és a föld gazdaságosabb ki-
használásában találjuk meg. 

A kisbirtokon a munkaerő a fontosabb tényező 
és a falusi, földmívelő ember előtt sok lehető-
ség nyílik arra, hogy maga és családja erejük-
höz mért, állandó foglalkozással hasznothajtó 
munkát végezzenek olyankor is, amikor a föld-
munka szünetel. 

Ilyen mellékkereset lehetőségét nyújtják a gaz-
dálkodónak a kerti ée ipari növények termelésén 
kívül a kisebb állattenyésztési ágak: baromfi-
tenyésztés, selyemhernyónevelés, méhészkedés és 
házinyúltenyésztés. Mindezek — egyes ritka ki-
vételt nem tekintve — mellékfoglalkozásnak va-
lók, vagyis csak oly mértékben folytathatók, 
hogy beleilleszkedjenek a gazdaság üzemébe és 
azt ne zavarják, de kiegészítsék. Ilymódon, a 
család valamelyik alkalmas tagjának munkája 
révén kisebb-nagyobb összeggel szaporítják a jö-
vedelmet. Ez pedig- kívánatos ma, amikor az így 
szerzett pár pengőnek éppen elég helye akad. 

E kisebb állattenyésztési ágak közt a házinyril-
tenyésztésnek az a különleges, más úton el nem 
érhető haszna, hogy a minden gazdaságból és 
háztartásból szemétrekerülő konyhai, kerti, gaz-
dasági növényhulladékot értékesíti, azokból 
egészséges, tápláló, jóízű húst, ipari feldolgozásra 
alkalmas bőrt, szőrt, gereznát termel és ezért al-
kalmas arra, hogy minden háznál felkarolják. 

A közismert házinyúl tenyésztésének részletei-
vel most nem foglalkozom; tanítják ezt már a 
népiskolákban is. Csak néhány adatot sorolok 
fel, amelyek annak hasznát és közgazdasági ér-
tékét megvilágítják. 

Kisigényű állat a házinyúl. A takarmányban 
nem válogat, csak romlott vagy szennyes ne le-
gyen az. Megeszik mindent, amit a kérődzők, te-
hát minden szálastakarmányt, az összes gabona-
neműek szárát, az árpa, len és főként a napra-
forgó magját, forrázott darát, korpát. Megeszi a 
kertből, szőlőből kikerült gyomot, útszélen, árok-
parton nőtt gazt: cickórót, cikóriát, fehérürmöt, 
pitypangot, laput, lósóskát, szamártövist, uti-
füvet, vadmályvát és hasonlókat. Konyhai hul-
ladékot: sárgarépa, petrezselyem zöldjét, bab, 
borsó, lencse hüvelyét. Főtt burgonyahéjat. (Ezt 
azért kell főtten adni, mert nyersen mérgező ha-
tású.) Szívesen veszi a gumósnövényeket: csi-
csókát, répaféléket; tehén, ló után maradt izéket; 
férges, hullott gyümölcsöt. Nagyon szereti a te-
jet és a savót. Megeszi a fák gyökerét, kérgét, 
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vékonyabb gallyait és lombját. A falevelek, ki-
vált az ákácé és a szederfáé, téli eleségül és egy-
ben alomul szolgálnak. Az ákácvirág pedig, fő-
ként a növendéknyulaknak, valóságos cseme-
géjük. 

Ezekből könnyen összeállíthatjuk a házinyúl 
eleségét, szem előtt tartva a minden gazda által 
ismert, egyéb háziállatok takarmányozásánál 
iránytadó szabályokat. Ilyenek például: mérges 
növényt, fagyos, fülledt, penészes, vizes és álta-
lában romlott takarmányt ne etessünk. Lóherét, 
lucernát, mint felfúvó hatásúakat, csak nagy 
elővigyázattal. Salátát, káposztaféléket is csak 
elvétve. Hagymafélék és paprika ártalmasak a 
házinyúlnak. 

Tudjuk, hogyT okszerűen tartott haszonálla-
tainknak szálastakarmányon kívül abraktakar-
mányra és időnként lágy eleségre is van szük-
ségük. A házinyúlnak nincs annyi igénye, mint 
a tehénnek vagy lónak; súlyához arányítva is 
kevesebb erőtakarmányt kíván meg, mint ezek; 
olcsóbb anyagokban is megtalálja a neki alkal-
mas táplálékot; neki a kenyérhéj is abrak; de 
valamennyit vedlés, vemhesség, szoptatás idején 
mégis megkövetel. 

De fontos, hogy ne feledjük: a házinyúl csak 
akkor tenyészthető sikerrel, ha világos, száraz, 
tiszta helyen tartjuk és a tisztaságra szigorúan 
ügyelünk. E feltételek hiánya kockára veti nem-
csak a hasznot, de az állat életét is. A piszkos, 
sötét helyen tartott házinyúl könnyen áldozata 
lesz a ragályos, gyógyíthatatlan náthának, ami 
körülbelül olyan, mint a baromfivész és a ser-
téspestis. 

A házinyúl olyan szapora, mint — a nyúl. Ez 
annyit jelent, hogy szabadjára hagyva évenkint 
6—8-szor fial, 4—8 darabot egyszerre. A fogság-
ban, ahol legjobb akaratunk mellett sem adhat-
juk meg neki mindazt, amire szüksége van, hogy 
kedvére élhessen, mert ennek első, legfontosabb 
feltételétől, a szabadságtól fosztottuk meg, — ez 
a nagy szaporaság az anyanyúlnak is, az ivadék-
nak is ártalmára van. Az anya kimerül, az iva-
dék nem fejlődik jól. Ezért a tenyésztő, tudva, 
hogy csak erőteljes, egészséges állatok után vár-
hat hasznot, kénytelen a szaporodást korlátozni. 

E kérdésnél a következő tényekkel kell számol-
nunk. A nevelési időszak nálunk februártól no-
vemberig terjed; a vemhesség 30—31 napig tart. 
A kisebb fajtáknak 4—5, a nagyobbaknak 6—8 
hétig van szükségük az anyatejre. Vedlés idején 
pihentetni kell az anyát. 

Ezek egybevetése és a tapasztalás arra utal-
nak, hogy a nagyobb fajtákat háromszor, a ki-
sebbeket legfeljebb ötször, de inkább négyszer 
fialtassuk évenkint; így egy anyanyúl évi szapo-
rulata 15—30 darabra rúghat. 

Megemlítem itt, hogy a házinyulat sohase 
emeljük fel fülénél fogva; ez durva kínzás és 
könnyen ártalmára lehet; hanem fogjuk meg 
hátán a bőrt, másik kezünkkel teste alsó részét 
emeljük. Általában csak akkor nyúljunk hozzá, 
ha ezt el nem kerülhetjük. 

Remélem, sikerült megértetnem, hogy a házi-
nyúltenyésztést nem mint olyan csodaszert aján-
lom, ami egyszerre végét veti minden anyagi 

gondunknak. Hiszen ettől a pár kiló súlyú állat-
kától nem várhatunk annyi jövedelmet, ameny-
nyit a néhánymázsás tehéntől. Ez a jövedelem 
pedig aránylag ott a legnagyobb, ahol az ele-
sége túlnyomórészben másként nem értékesít-
hető, ismertetett anyagokból kerül ki; — tehát 
ott, ahol kicsinyben tenyésztik. 

De ha csodát nem is várhatunk a házinyúl-
tenyésztésből, de bizonyos hasznot igen, ami 
azonkívül, hogy könnyíti nz egyesek megélheté-
sét, nagy közgazdasági értéket is jelenthet. Mert 
a házinyúl, amint tudjuk, nemcsak húsával fizet, 
de bőrével, szőrével és téli bundájával: a gerez-
nával is. Ezek a termények pedig oly értéket kép-
viselnek, hogy évenkint hatalmas összegek ván-
dorolnak külföldre a belőlük készült ipari cik-
kekért. Ez az összeg 1925-ben harminc milliárd 
koronát tett ki, ami, ha rendszeres, általánosan 
felkarolt tenyésztésünk lenne, erre nagyon rá-
utalt hazánkban maradt volna. 

Mert a házinyúl kiválóan alkalmas a tömeges 
termelésre és értékesítésre, amint ezt Anglia, Bel-
gium, Franciaország és Németország példáiból 
tudjuk és ezt itt is látni fogjuk, ha egész falvak 
egy fajtájú házinyulat tenyésztenek és szövetke-
zeti úton, együtt értékesítik a gereznákat, amiket 
magyar munkások készítenek ki, magyar iparo-
sok dolgoznak fel. 

Így az egyeseknek még nagyobb hasznot fog 
biztosítani a házinyúltenyésztés és egyben hatal-
mas lendületet ad annak a törekvésnek, amit 
egyik nagynevű közgazdánk a legtermészetesebb, 
leghazafiasabb és legüdvösebb vállalkozások közé 
soroz. 

Kétségkívül ez az elgondolás vezette a kultusz-
miniszter urat, mikor 1932-ben elrendelte a házi-
nyúltenyésztés tanítását a népiskolákban és ezzel 
az ügyet a néptanítóknak, a falu természetes, el-
ismert vezetőinek kezébe tette le. Ez a rendelet 
az első komoly lépést jelenti a népszerűsítésnek 
egyedül helyes útján, de bizton remélhetjük, 
hogy nem az utolsót. És ha kisgazdáink a maguk 
javáért felhasználják azt a segítséget, amit a 
házinyúl tenyésztése nyújt, akkor nyilvánul meg 
majd annak haszna a maga teljességében. 

Nemcsak magunk, de hazánk iránti kötelessé-
günk megmenteni azt az értéket, ami a házinyúl 
révén megmenthető. Ne várjunk tehát további 
felsőbb lépéseket, hanem siessünk résztvenni az 
elemi iskolák áldásos munkájában, az iskolán-
kívüli népművelés terén is és népszerűsítsük a 
házinyúltenyésztést a népszerűsítésben, a te-
nyésztés megszervezésében. Jó alkalom az, hogy 
a magunk és hazánk érdekét egyszerre, eredmé-
nyesen szolgáljuk. 

í T Z á d i ó t u l a jdonos Dániában 
minden 8. ember, Amerikai Egy. Áll.-ban 
10., Angliában 13., Ausztriában 16.,Német-
országban 17., Magyarországon 28., Cseh-
szlovákiában 45.,Romániában 348. Bulgá-
riában 1966., Görögországban 3934-ik. 
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G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

Miért nem süllyed el a megrakott hajó? 
CArchimedes kísérlete.) 

I r ta : SZALATSY R I C H Á R D . 

— Természettan az V—Vl. osztályban. — 

A népiskolai Tanterv természettan és vegytani 
anyagának minden didaktikai egysége olyan, 
hogy az azokban rejlő törvényszerűségnek a 
gyermekekkel való megértetése nem jár különö-
sebb nehézséggel. Egyetlen egy tétel van: Archi-
medes kísérlete, amely tétel lényegének megér-
tése nehezebb feladat elé állítja a tanítót s lehe-
tetlen feladat elé a gyermeket, ha a tanító e té-
telt nem dolgozza fel olyan szigorúan logikus 
módszerrel, amely módszeres eljárásnak minden 
lépése előzményé a következőnek s feltétele a meg-
értés lelki folyamatának. 

E nehézségek ellenére a fenti tétel kiválóan al-
kalmas arra, s annak természete meg is kívánja, 
hogy azt még a legprimitívebben felszerelt isko-
lában is osztálykísérlettel, tehát cselekedtetve 
tanítsuk, hogy a gyermek a tanítás minden rész-
letét átélve tegye az ismereteket sajátjává. (Az 
osztálykísérlettel cselekedtetve az Utasítás is 
megkívánja.) 

A tanításhoz szükséges felszerelés minden két-
két gyermek részére: 1 nagyobb vizespohár vagy 
elhasznált nagyobb konzervdoboz, 1 cipőkrémes 
doboz alja vagy teteje, 2—2 kisebb vasdarab 
(szög, csavar), kődarab (diónagyságú), fadarab, 
parafadugó, 1—2 cm hosszú gyertyavég, kisebb 
orvosságos üveg, darabka cérnaszál. 

A tanító részére: mérleg (bármilyen) súlyok-
kal; nagyobb tál (lehetőleg üveg); lámpaüveg 
(aljára üveglap, melyre pecsétviasszal cérnaszá-
lat ragasztunk); dm3; 1—2 nagyobb dézsa, vagy 
vödör; 2—4 drb dróttal átkötött és fogóval el-
látott tégla; néhány kő-, vas-, fadarabka, 
gyertyadarabka, esetleg egy játékcsónak vagy 
hajó. 

Az osztálykísérlettel végzett tanításnál ter-
mészetesen fokozottabb mértékben kell ügyel-
nünk a fegyelmezésre. Ennek legjobb módja, ha 
az osztálykísórleteket vezényszóra végeztetjük. 
Amikor az osztály nem végez kísérletet, a karo-
kat tétessük hátra. 

A cselekedtetésre alkalmas kísérletet előbb a 
tanító mutatja be, azután végzi ugyanazt az 
osztály. 

T E R V E Z E T. 
Előkészítés. 

a) A g y e r m e k t a p a s z t a l a t a i , é l m é -
n y e i : Láttak a Dunán, Tiszán, Balatonon stb. 
homokkal, szénnel, áruval megrakott hajókat, 
kompot, csónakot, tutajt. Képen láttak vagy 
szemléltetek tengeri hajót. Elmondom, hogy egy-
egy 30—40 m hosszú, 5—6 m széles folyóvízi von-
tató- (uszály-) hajóba 20—30 vágón, tehát egész 
tehervonatnyi szenet, követ vagy árut raknak. 
A 3—400 m hosszú, 30—40 m széles, 38—40 m ma-

gas tengeri hajón (ez adatokat konkrét távolsá-
gokkal elképzeltetem) 2—3000 ember utazik (2—3 
falu összes lakói), egy-kétheti élelmiszerrel, pogy-
gyásszal, áruval megrakva. A hadihajókon 15—20 
ágyú is van, 20—30—40 cm átmérőjű, 5—6 méter 
hosszú csövekkel, sok-sok lövedékkel, 1000—1500 
tengerészkatonával, a csatahajók oldalai egyes 
helyeken 20—40, sőt 50 cm vastag páncéllal van-
nak fedve. 

b) C é l k i t ű z é s (a probléma fölvetése): hogy 
van az, hogy ezek a sok-sok ezer métermázsa te-
herrel megrakott folyóvízi hajók, vagy a 15— 
20.000 tonnás (150—200.000 q, 150—200 tehervonat) 
vas- vagy páncélos hajók (úszó városok) tömén-
telen nagy megterhelésük ellenére sem süllyed-
nek el! — Belül üres, — mondják a gyermekek. 
— És ha — kérdem tovább — homokkal, kavics-
csal, szénnel, kővel van minden zuguk kitöltve? 
— Mikor a kis elmék mind megtorpannak a pro-
bléma előtt, megmondom 9 fölírom a táblára, 
hogy a mai órán azt fogjuk megtanulni: Miért 
nem süllyed el a megrakott hajó? 

Tárgyalás: 
— Hogy megérthessétek azt, miért nem süllyed 

el a nagy terhekkel megrakott hajó, előbb néhány 
dolgot kell megtanulnotok. 

I. A fajsúly fogalmának érintése; a víznél rit-
kább és sűrűbb anyagok; mely testek úsznak? 

1. Az asztalon álló tál vízbe fadarabot, parafa-
dugót, gyertyadarabkát, majd kő- és vasdarabot 
dobok. Dobjátok ti is a vízbe a fa-, dugó-, gyer-
tya-, kő- és vasdarabot. (Kezeket hátra!) A ta-
pasztalatokat megállapítjuk: a fa, dugó, gyer-
tya a víz színén marad, úgy mondjuk: úszik. 
Tehát nemcsak a hal, béka stb. úszik, hanem a 
víz színén maradó testekre is azt mondjuk, hogy 
úsznak. A kő- és vasdarab alámerül, elsüllyed. 
E megállapításokat táblai rajzzal kísérem. Lásd: 
A tábla képe az óra végén. 

— Ki tudná megmondani, miért nem süllyed 
el, miért úszik a fa, dugó, gyertya, s miért süly-
lyed el a kő-, a vasdarab? A felelésre tömegesen 
jelentkező gyermekek mindenike azt mondja fö-
lényes biztonsággal: mert a fa, dugó könnyű, a 
vas meg a kő pedig nehéz. — Erre felmutatok 
egy pici vasdarabot (szögecskét) és egy nagyobb 
fadarabot (amekkora csak elfér a vizestálam-
ban), s megkérdezem: melyik nehezebb'? — A fa-
darab, — mondják. — Tedd a vízre mindkettőt, 
Pista! A szögecske elsüllyedt, a fadarab nein. De 
hiszen előbb azt mondtátok, a vas azért süllyed 
el, mert nehéz, a fa meg azért úszik, mert köny-
nyű, s most mégis a könnyebb vasszög elsüllyedt, 
a nehezebb fadarab pedig úszik. — Ilyképen he-
lyesbíteni s egészítem ki a gyermekek meglévő 
ismereteit, hogy az ugyanakkora, egyenlő nagy-
ságú, vastagságú, pl. vasszeg' és hurkapálca kö-
zül a vasszeg nehezebb. Majd arra utalok (amit 
már tudnak), hogy 1 dm3 víz súlya éppen 1 kg, 
a dm3 fakocka súlya azonban csak 0-7 kg, a kőből 
készült dm3 kocka súlya 2-7 kg, a vas dm3-é pe-
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A tábla képe az óra végén: 

dig 7-8 kg. Tovább nem részletezem a fa j sú ly 
fogalmát, mert ez nem tantervi anyag. Fent i 
adatokat a táblára í rva, még fölvetem a kér-
dést, vá j jon ha sztearinból készítenénk egy 
dm3-es kockát, az több vagy kevesebb lenne-e, 
mint 1 kg? Hát egy din3 ólomkocka? 

2. Uyképen megállapít juk, hogy vannak a víz-
nél ritkább anyagok, amilyen a fa, parafa, sztea-
rin stb. (amelyek részecskéi lazábban állnak 
össze), s vannak a víznél sűrűbbek, amilyen a 
kő, a vas, az ólom stb. 

3. Végül megfogalmazzuk a törvényszerűséget, 
hogy a víznél ritkább (könnyebb) testek úsznak, 
a víznél sűrűbbek (nehezebbek) elsüllyednek, 
amit röviden így rögzítünk a táblára: Csak a 
víznél ritkább testek úsznak. 

I I . A víz felhajtóereje. 
1. Először én, majd az egész osztály: a vízbe 

fadarabot, dugót, gyertyadarabot , üres üveget 
nyomunk. A víz visszalöki. 
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2. Nagyobb üres fazekat nyomatunk a vízzel 
telt vödörbe, dézsába, mennél több gyermekkel. 
Nehéz benyomni. Miért? Mert a víz a fazekat 
visszanyomja. 

3. Lámpaüveg (üveghenger) aljára üveglapot 
teszek (pecsétviasszal cérnaszálat ragasztva rá) 
s a vízbe merítem. A cérnaszálat elengedve, az 
üveglap a henger aljához tapad. Még vizet is 
önthetek a hengerbe. — Miért nem esik le az 
üveglap a henger aljáról? Mi tartja ott? — Az 
üveglapot is a víz nyomja alulról fölfelé. — Ezt 
a kísérletet is a táblára rajzolom (lásd: A tábla 
képe az óra végén), közben megfogalmazzuk a 
törvényszerűséget, a „visszalöki", „felnyomja" ki-
fejezések helyett a felhajtóerő terminológiát 
használva, ilyképen: A víznek felhajtó ereje van. 

III. A vízbe merített test könnyebb. 
1. Ahol alkalom van rá, a tanítást megelőzően 

kerekes- vagy gémeskútból vizet húzunk s meg-
íígyeltetjük, hogy amíg a vízzel telt vödör a kút 
vizének színe alatt van, addig könnyű a vödröt 
húzni, de amint kiér a vödör a vízből, egyszerre 
nehezebb lesz. Vagy a nyári fürdés alkalmával 
nagyobb kődarabot emeltetünk, hengergettetünk 
a vízben, majd a parton s észrevétetjük a súly-
különbséget. Csónakot könnyű a vízben ide-oda 
lökni, húzni, de milyen nehéz a partra kihúzni, 
vagy a partról a vízbe tolni. Most emlékeztetek 
ez élményekre. 

2. Ahol minderre nincs alkalom, ott drótra kö-
tött téglát emelgetünk először a padlóról. Elég 
nehéz, lehet 4—5 kg. Majd a dézsa vízbe tesszük 
a téglát s onnan emelgetjük. Könnyebb. Még 
jobban észlelhető a súlykülönbség, ha az egyik 
téglát a padlóra, a másikat a vízbe tesszük s fél-
félkézzel egyidejűleg emeltetjük a téglákat 
egy-egy gyermekkel. 

3. Á padlón fekvő téglát lökd meg félkézzel! 
A vízben lévőt is! Mit tapasztaltál? — A vízben 
könnyebb tovább lökni. 

Ezt a tapasztalatot is a táblára írjuk: Vízben 
könnyebbek a testek. (Rajzzal is kísérem, 1. hátul.) 

IV. Archimedes kísérlete. (Okkeresés.) 
1. Hanem most megint azt a székely közmon-

dást idézem, amelyet már olyan sokszor hallot-
tatok tőlem. Hogy is szól az? Mindennek van 
oka, mint a tűnek foka. Mi lehet tehát az oka 
annak, hogy a vízben könnyebb a tégla, a kút-
vödör, a csónak? Miért könnyebbek a testek a 
vízben? —• E kérdésre azt szoktál felelni a gyer-
mekek, hogy a víz „síkossá" teszi a követ, csó-
nakot, vagy a jobbeszű s már természettani ter-
minológiákat használó gyermek a súrlódásra is 
gondol, ami — szerinte — a vízben kisebb. E vélt 
okok helytelenségére könnyű rámutatni. Egyben 
tovább fokozom az okkeresés vágyát s rámula-
tok arra, hogy nemcsak látjuk, érezzük, hogy az 
eső vagy hó esik, a szél fúj, hanem azt is tudjuk: 
miért esik, mi okozza a szelet? Nemrégiben meg-
kerestük annak az okát, hogy miért tesznek az 
órába ingát, miért könnyebb a nehéz tárgyakat 
emelővel, csigával fölemelni? stb. Mikor ilyképen 
az osztály figyelmének középpontjába állítottam 
a tanítás leglényegesebb részletproblémáját, még 

tovább fokozom az érdeklődést s elmondom annak 
okát, hogy miért könnyebbek a testek a vízben. 
Ezelőtt 2000 évvel, tehát már Krisztus születése 
előtt, megkereste s megmondta egy görög tudós, 
akit Archimedes nek hívtak (nevét a táblára 
írom). Ez az Archimedes is először a tenger-
parton és a tengerben vette észre, hogy vízben 
könnyebb görgetni a nehéz követ, mint a parton. 
Keresni kezdte ennek a jelenségnek az okát. Gon-
dolkodni kezdett, mi lehet ennek az oka% Haza-
vitt egy kisebb kődarabot, talán ekkorát — mu-
tatok föl egy kődarabot — s vékony madzagra 
kötötte, mint most én, vagy mint a tietek is 
kötve van. Aztán egy pohár vízbe merítette, így 
— mutatom — s észrevett valamit. Vájjon mit? 
— A víz följebb nyomult a pohárban, — veszik 
észre többen, majd a kísérlet megismétlésével 
minden gyermek. — Merítsétek ti is vízbe (ta-
nítás előtt) a cérnára kötött kődarabot, úgyhogy 
a párok jobboldali tagja tartja a poharat, a bal-
oldali pedig belemeríti a követ. Mindenki figyelje 
a víz szintjét! Mit tapasztaltatok? •— A víz szintje 
fölnyomúl, a kő tehát vizet szorít ki a helyéből. 
— Nemcsak ezek a kövek, hanem bármilyen test, 
például ez a kg-os, vagy fél kg-os, mind vizet 
szorít ki a helyéből. Ha kádban vagy teknőben 
íürdesz, miért nem töltik meg színültig a kádat, 
teknőt? — Mert kicsordulna a víz, mert a vízbe 
lépő teste vizet szorít ki a helyéből. — Vájjon ki 
szorít ki több vizet a kádból: te, vagy édesapád? 
Miért? — Mert az ő teste nagyobb. — Mi szorít 
ki több vizet: ez a kg-os vagy ez a dekasúly 1 
— A kg-os. — Miért? — Mert a nagyobb test 
több, a. kisebb kevesebb vizet, szorít ki a helyé-
ből, (Az ilyen evidens megállapításokat ne írjuk 
a táblára, nehogy elhomályosuljon a lényeg.) 

2. Mennyi vizet szorít ki a vízbe merített test? 
— Mindezt Archimedes is gyorsan észrevette, 

s most tudjátok mit szeretett volna megtudni? 
Hogy vájjon mennyi vizet szorít ki az a kő-
darab, amit a pohárba merített! Vagy mennyi 
vizet szoríthat ki az én kődarabom vagy a tié-
tek? Ha pl. ezt a dm3-t vízbe nyomom, vájjon 
mennyi vizet szorít ki a helyéből? — A dm3 kocka 
térfogata 1 dm3, tehát éppen 1 dm3 vizet szorít ki, 
vagyis annyit, amennyi a dm3 kocka térfogata. 
(Haladás az általános törvényszerűség felé.) — 
És ez a cm3 kocka mennyi vizet szorít ki?—Egy 
cm3-t, vagyis amennyi a cm3-es kocka térfogata. 
(Tehát a vízkiszorítás és térfogat fogalmát állan-
dóan ok és okozati kapcsolatba hozom.) Ez ala-
pon most már fölvetem a kérdést: mennyi vizet 
szoríthat ki a helyéből az én kövem, vagy meny-
nyit a tied, Jancsi, vagy a tied, Feri? Az előző 
analógiák alapján a gyermekek rájönnek arra, 
hogy (közös fogalmazással a táblára írom): A 
vízbe merített test annyi vizet szorít ki a helyé-
ből, amennyi a test térfogata. 

3. Részösszefoglalás. — Mit is tanultunk eddig 
a vízbe merített testekről? (Olvassuk a táblára 
eddig írt törvényszerűségeket, s a megértés to-
vábbi folyamatához szükséges lényeges részeket 
most (színes krétával) aláhúzzuk: 

A víznél ritkább testek úsznak. 
A víznek felhajtó ereje van. 
A vízben könnyebbek a testek. 
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A vízbe merített test annyi vizet szorít ki a 
helyéből, mint amennyi a test térfogata. 

4. Mennyivel lesz könnyebb a vízbe merített 
test súlya? 

—• Archimedes azonban mindezzel még nem volt 
megelégedve, mert főként azt akarta megtudni, 
hogy mennyivel lesz könnyebb a vízbe merített 
test súlya? (Ezt a kérdést is a táblára írom.) 
Hogyan mérhette ezt meg Archimedes, s hogyan 
tudnánk mi is megmérni, hogy pl. ez a kődarab 
mennyivel lesz könnyebb a vízben? Minden súlyt 
mérlegen mérünk, tehát tedd a követ a mérleg 
egyik serpenyőjébe, Pista! (Előzetesen olyan kő-
darabot keresnünk ki, amelyik súlya egész gram-
mokat tesz, tehát fél vagy tizedgrammokkal ne 
kelljen számolnunk.) Írjuk a táblára: A kő súlya 
37 gr. — Mit is akarunk tudni? Hogy vízbe me-
rítve mennyivel lesz könnyebb a kő, mennyit ve-
szít a súlyából? —• ismétlem a kérdést, hogy ezzel 
is a tanítás e leglényegesebb mozzanatán tart-
sam a koncentrált figyelmet. — A követ tehát 
vízbe merítve kell megmérnünk. (E kísérletet leg-
jobban hidrosztatikai mérlegen végezhetjük, de 
ha ilyen nincs, bármiljTen mérleggel is elvégez-
hetjük. Hidrosztatikai mérleggel xígy végezzük a 
kísérletet, amint az minden, pl. az Éber-féle nép-
iskolai tankönyvben, világosan ábrázolva van.-
Más mérleggel a kísérlet módját az St. Tóth Kál-
mán-féle Kísérleti Vezérkönyv a természettan 
elemi tanításához című könyv 229. lapján talál-
ható ábra mutatja. Tehát egy akkora deszka-
darabot erősítünk az asztal szélére, amekkorán a 
bolti mérleget elhelyezhetjük. Majd két akkora 
pálcadarabot vágunk, amekkora a mérleg serpe-
nyőjének az átmerője. A pálcikák végeit járom-
szerüen összekötjük s az alul függő pálca köze-
pére akasztjuk a kődarabot, a felső pálcát pedig 
a serpenyőn keresztbe fektetjük. Az ilyenképen 
lelógó kődarab alá tartjuk azután a vízzel telt 
poharat és edénykét a kicsorduló víz felfogása 
céljából. Nyomós vagy húzós-rugós mérleggel — 
amely kevésbbé érzékeny — egész téglát mér-
jünk, amely vízbe merítve a tégla köbtartalmá-
nak megfelelő súlyú vízmennyiséggel lesz köny-
nyebb, kb. 4 kg — 1-80 kg = 2"20 kg. 

Mielőtt azt mérnénk meg, hogy pontosan (szám-
szerűen) mennyit veszít a vízbe merített kő a 
súlyából, demonstráljuk csupán azt, hogy a mér-
leg egyik karjára akasztott kő vízbe merítve 
könnyebb lesz. Ezután vetjük fel a kérdést újból, 
hogy mennyivel lett könnyebb, mennyit veszített 
a súlyából? Egy-egy gyermek bevonásával meg-
állapítjuk ezt, s a táblára írom a kő teljes súlya 
alá: Vízbe merítve könnyebb lett 14 gr-mal. 

5. Végül következik a kísérlet utolsó része: 
mennyi súlyú vizet szorít ki a kő & helyéből? 

Hogyan mérhetnénk ezt meg? A mérlegről le-
akasztott követ színültig telt (mennél vékonyabb 
üvegből készült) pohárba merítem s a kicsorduló 
vizet a pohár alá helyezett tálkában (cipőkrémes 
doboz fedele) felfogom. — Ennyi vizet szorított 
ki, amennyi a tálkában- van. Hogyan tudnám 
most megmérni, hegy mennyi ennek a víznek a 
súlya? Vagy úgy, hogy megmérem az edény és 
víz bruttó súlyát, s ebből kivonjuk az edény sú-
lyát, vagy úgy — ami egyszerűbb —, hogy a mér-

leg egyik serpenyőjébe öntöm a kő által kiszorí-
tott vizet. (Minden cseppjét!) — Mérjük meg! 
14 gr. — Ezt az erdményt is a fentiek alá írom: 
A kiszorított víz súlya: 14 gr. — Éppen annyi, 
mint amennyivel könnyebb lett a vízbe merített 
kő súlya, — veszik észre a szemfülesebb gyerme-
kek. — Ügy van, ez a kő vízbe merítve 14 gr-mal 
lett könnyebb és éppen 14 gr súlyú vizet szorított 
ki a helyéből. — A kísérletet megismételtetjük, 
most már minden részletében egy-egy gyermek-
kel, s az eredményeket természetesen a táblára 
jegyezzük. Majd ilyen kérdéseket adunk: 

— Az óra elején a táblára írtuk, hogy 1 dm3 kő 
súlya 2-7 kg; vájjon mennyit veszít ez a kőkocka 
vízbe merítve a súlyából? —• Kiszorít éppen 1 dm3 

vizet, az 1 liter, annak a súlya 1 kg, tehát a dm3-es 
kőkocka vízbe merítve csak 1-7 kg nehéz. — A dm3 

vaskocka súlya 7'8 kg — olvassuk a tábláról. — 
Mennyivel lenne könnyebb ez a vaskocka vízbe 
merítve? — Ez is 1 dm3 vizet szorít ki, aminek a 
súlya 1 kg, tehát a vaskocka is 1 kg-mal lenne 
könnyebb, vagyis 6"8 kg. — Miért könnyebb a víz-
ben levő nagyobb követ hengergetni? — Mert az 
is vizet szorít ki a helyéből, s amennyi súlyú vi-
zet kiszorít, annyival lesz könnyebb a kő súlya. 
— Ez a kis kődarab, aminek a súlyát a táblára 
írtuk, majdnem harmadrészével lett könnyebb a 
vízben. Ha most egy nagy, mondjuk 1 q súlyú 
követ próbálnánk a vízben hengergetni, a vízben 
is 1 q-ás súllyal kellene megbirkóznunk? — Nem, 
mert az a nagy kő is vizet szorít ki a helyéből, 
ós pedig sok vizet, a kő súlyának kb. harmad-
részét, 30—35 gk-ot, tehát csak 65—70 kg nehéz az 
1 q-ás kő a vízben. —• És miért könnyebb a tégla, 
a kút vödre a vízben? — Mert ezek is vizet szorí-
tanak ki,s amennyi a kiszorított víz súlya, annyi-
val könnyebb a tégla vagy vödör súlya. 

E sok konkrét példa alapján most már levon-
juk, megfogalmazzuk s a táblára írom a végső 
és legfontosabb törvényszerűséget: A vízbe me-
rített test annyival lesz könnyebb, mint amennyi 
súlyú vizet kiszorít. 

összefoglalás. 
Felelet az óra elején fölvetett problémára. 
Térjünk már most vissza az óra legelején a 

táblára írt kérdésre. — Olvasd el azt, Jóska! 
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Miért nem süllyed el a megrakott hajó? — A 
táblára írottak alapján összeszedjük a felelete-
ket; mert: 

a) a hajó alját is nyomja a víz alulról fölfelé, 
miként a vízbe nyomott fazéknál, vagy a lámpa-
üveg aljára helyezett üveglapnál láttuk, tehát 
mert a víznek felhajtó ereje van. Azért készítik 
a hajók, csónakok alját domborúra, hogy mennél 
nagyobb felületen nyomhassa a víz a hajót alul-
ról fölfelé; 

b) mert a hajó, csónak is vizet szorít ki a he-
lyéből, s amennyi súlyú vizet kiszorít, annyival 
lesz könnyebb. Például egy 20.000 tonnás tengeri 
hajó, amelynek a hossza 120 m, a szélessége 22 m 
(elképzeltetés konkrét távolságokkal), 8 in (két 
emelet) mólyen merül a vízbe, 10.600 tonna vizet 
szorít ki a helyéből, vagyis 10.600 tonnával lesz 
könnyebb. A németeknek van egy hajójuk, ame-
lyik 291 m hosszú, 30"5 m széles, 37 in magas (hét-
emeletes ház), 65.000 tonna vizet szorít ki. E ha-
jóknál, s minden hajónál, a kiszorított vízmeny-
nyiség súlyának helyébe árut lehet rakni, s pl. 
az említett német hajó 140 tehervonat rakomá-
nyát bírja el. Tehát minden hajóra annyi súlyú 
terhet lehet rakni, mint amennyi súlyú vizet szo-
rít ki a hajó a helyéből. Sőt még annál többet is, 
inert a hajó belsejében az üres helyeken levegő 
van, az pedig sokkal könnyebb, mint a víz; tud-
juk, hogy 1 dm3 levegő súlya csak 1 g, tehát a 
hajó belsejét kitöltő levegő is segíti a hajót az 
úszásban. (A hajó anyagának és a levegőnek 
átlagos fajsúlykiszámítását természetesen nem 
érintem.) 

Begyakorlás (koncentrációs számolással). 
— Számítsátok ki, mennyivel lesz könnyebb a 

vízbe merített tégla súlya?! (A tégla súlyát le-
mérjük: 4 kg; hossza 25 cm, szélessége 12 cm, 
magassága 6 cm.) 

— Számítsátok ki, milyen nehéz 1 m3-es kő-
kocka a vízben?! 

— Számítsátok ki, milyen nehéz 1 m3-es vas-
kocka a vízben?! Stb. 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

a) Hazai tanügyi lapokból. 

Dunántúli Tanítók Lapja. A dunántúli tanügyi 
intézmények hivatalos lapjának augusztusi ket-
tős számában Jellemes nevelés címen tartalmas 
vezércikket olvasunk, amit Németh Lajos az 
őrségi esperesi kerület tavaszi gyűlésén mon-
dott el. Tágul a világ címen dr. Beke Manó 
egyetemi tanár csillagászati tanulmányt írt, 
Váth János pedig a szép tanulmányozásáról, 
Gábor Géza a modern magyar líráról, Bendly 
János a falu szerepéről a kat. akció szolgálatá-
ban címmel. Barabás István Varázsdal című 
meséjét nagyon komplikáltnak tartjuk, annál 

életrevalóbbnak a csereiskoláztatás gondolatát 
és szépnek Dorosmay János Órák című költe-
ményét. A lap közleményei és rovatai általá-
ban érdekes közleményeket tartalmaznak. 

Kisded nevelés. Az óvónők szakfolyóiratának 
szeptemberi száma Stelly Gizella, az újonnan 
megválasztott társszerkesztő beköszöntőjével 
kezdődik. A lap melegen ünnepli Nendvich 
Vilma pécsi óvónő negyvenéves jubileumát; 
versben és prózában méltatva a kitűnő óvónő 
pályáját és érdemeit s közli a jubiláns arc-
képét is. Majd, óvodai verseket olvasunk, me-
lyek kedvesen, játékosan csengenek. Jablonkay 
Géza és Szabó Lajos érdekes megfigyeléseiket 
naplószerűen írják meg s azokban sok jó meg-
figyelést és hasznos jellemzést találunk az éb-
redező gyermeklélek életéből. A lap hírrovata 
a kisdedóvás eseményeiről tarka hírrovatban 
számol be. 

Katolikus Iskola. A pécs-egyházmegyei róm. 
kat. Tanítóegyesület havi folyóiratának és hi-
vatalos közlönyének legutóbbi számában Bara-
bás András Veni Sancte Spiritus című lelkes 
cikkel köszönti a kezdődő új iskolai évet. Me-
legen ünnepli a lap az egyházmegyei tanügy 
kitüntetett kiválóságait: Schlenker Mihályt, 
Szieberth Róbertet és Makári Istvánt s elpa-
rentálja a fiatalon elhúnyt Szaich Ernő gazda-
sági akadémiai tanárt. Olvassuk még a főtan-
felügyelői rendeleteket és tudósítást a megyés-
püspök bérmaútjáról s tájékoztatja olvasóit a 
tanítói közélet egyéb tudnivalóiról. 
Evangélikus Népiskola. Az orsz. ág. ev. tanító-
egyesület hivatalos közlönye, szerkeszti Krúg 
Lajos. Szeptemberi számában közli a Dunán-
túli Ág. Ev. Tanítóegyesület szeptember 19-én 
Zalaegerszegen tartandó évi közgyűlésének 
meghívóját és gazdag tárgysorozatát. Az egy-
házi bíróság szervezetéről Grieszhuber Endre, 
az ev. népiskolai tanítás istentiszteleti termé-
szetéről Hamar Gyula írt cikket s közli a lap 
az egyházkerület tanítóválasztási szabályren-
deletének tervezetét s azt a szép emlékbeszé-
det, melyet a dunántúli püspök, Baffay Sán-
dor tartott két ceglédi tanító: Mészáros János-
ról és Alexy Lajosról, akiknek az iskolában 
márványtáblát is állítottak. Az egyesületi élet-
ről Goran János írt cikket, a kántori hivatás-
ról Fodor Kálmán. 

Pestvármegyei Népművelés. A Széchenyi szel-
lemében szerkesztett havi folyóirat Erdélyi Ló-
ránt pestvármegyei alispán vezérlete alatt dr. 
Bocsánczy Lukács felelős szerkesztésében most 
megjelent augusztus-szeptemberi kettős számát 
dr. Névelős Gyula miniszteri tanácsos gyö-
nyörű cikke — a jellemképző tanfolyamokról — 
nyitja meg. Majd sorra közli a tartalmasnál 
tartalmasabb cikkeket, melyek között megértés-
sel emeljük ki Padányi Andor kir. tanfelügye-
lőnek a balatonlellei tanfolyamon tartott elő-
adását, továbbá Gáspár János dr. Fajismeret 
című könyvének bő kivonatát s a részletes be-
számolót a balatonlellei tanfolyam lefolyásá-
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ról és eredményeiről. Szép a Pataky Mária elő-
adásából közölt tanulmány is, valamint Uhlia-
rich János cikke a rendőri bíráskodásról nép-
művelési szempontból. Cikket írt még a tartal-
mas számba Páhl Sándor dr. és Felczán József. 
Lapok, könyvek cím alatt a népművelő moz-
galom irodalmáról, a Hírek rovatban kulturá-
lis életünk eseményeiről kapunk tájékoztatást, 
ez utóbbi rovatban közli azt a cikket, melyet 
lapunk írt a mult hónapban nagynevű minisz-
terünk legfelsőbb kitüntetése alkalmából. A tar-
talmas számot hivatalos közlemények teszik 
teljessé. 

Gyermekvédelem. Nagy László, az életében fá-
radhatatlan, nemesszívű magyar pedagógus 
alapította, kevés idővel halála előtt, a Gyer-
mekvédelem című havi folyóiratot, mely szep-
temberi számában is nem lankadó lelkesedés-
sel propagálja hivatását. Legelső cikkét az új 
tanév köszöntésére Pásztor József dr. írta. Ker-
tész Károly Semmelweis, az anyák megmentő-
jének szentel meleg és hálás megemlékezést. 
Ligeti József a külföldön nagy sikerrel mű-
ködő gyermekszínházak érdekében szólal fel. 
Dr. Fábián Béláné pedig a szegény és a gaz-
dag gyermekek sorsáról elmélkedik. Érdekes 
Máday István egyetemi tanár cikke is a váló-
félben levő szülők gyermekeiről s a dolgozó 
anyákról szóló cikk, melyet Gráberné Sárkány 
Tessa írt. A Könyvismertetés és a Hírek ro-
vatban a gyermekvédelmi mozgalmak esemé-
nyeiről számol be a lap és kegyeletes sorokat 
áldoz a napokban elhúnyt R u f f y Pál volt bars-
megyei alispán emlékének. 

b) Francia tanügyi lapokból. 

Nevelési elvek. 
I. A nevelést a legelső hely illeti meg minden 

másirányú elfoglaltság és gondoskodás felett. 
Nincs nála nagyobb és nincs nála fontosabb, ami 
a gondolatot és a cselekedetet irányíthatná. A ne-
velés tehát fölötte áll minden egyéb, a családi 
életben előforduló tevékenységnek, kivéve a min-
dennapi kenyér megszerzésének gondját, de né-
mely esetben még ezt is alája kell rendelni. 

Napi munkánk végeztével tehát a fennmaradó 
időt gyermekeinknek kell «zentelnünk: meggyő-
ződnünk, hogy elkészítették-e iskolai feladatai-
kat, megválaszolnunk különféle kérdezcsködései-
ket, játszadoznunk vagy sétálgatnunk velők stb. 
A levélírást, olvasgatást, látogatásokat arra az 
időre kell hagynunk, amikor a gyermekek al-
szanak vagy távol vannak. 

II. A keresztényi élet és a személyes példa a 
leghatásosabb nevelőeszköz. Ezért arra kell töre-
kednünk, hogy igazi keresztényi életmódot kö-
vessünk s kivált a türelmetlenkedéstől és a meg-
tévesztéstől tartózkodjunk, legyünk minden kö-
rülmények közt nyugodtak, bizakodók, elnézők. 

Helyezzünk nagy súlyt a családi élet ápolá-
sára: rövid és érdekes olvasmányokkal, akár a 
bibliából, akár másunnan, egyszerű magyarázat-

tal, a gyermekeknek tetsző énekkel, az alkalom-
hoz illő rövid imákkal. Mindezek során nagy-
szerű módok nyílnak a közvetett nevelésre, a 
gondolatkeltésre és az értelem fejlesztésére. Ma-
gyarázataink közben keressük a vonatkozásokat 
a mindennapi életre. S az egész szíves, vidám 
mederben folyjék, dorgálás, szemrehányás nél-
kiil, szeretetreméltóan, a gyakorlati keresztény-
ség szellemében, amely mindvégig az együttérzés, 
a kölcsönös támogatás, a megértés, lemondás, az 
igazi szeretet forrása marad s amely nélkiil az 
egész nevelés elhibázott. 

III. Az erkölcsi tulajdonságok megszerzése sok-
kalta értékesebb az ismeretekénél. Aki e földön 
boldogul s a legjobban betölti hivatását, nein 
szükségképen a legtanultabb, jóllehet a szám-
vetés, a nyelvek, művészetek és a tudományok 
ismerete nagyon hasznos. Azé az elsőség, aki: 

a) szereti a munkát, lelkiismeretesen, gondo-
san, pontosan dolgozik, tisztességesen, egysze-
rűen, igazságosan él, mindig jól viselkedik és 
józan; 

b) nemes jellemvonásokkal bír, udvarias, szol-
gálatkész, mindig jókedvű és jószívű (ha figye-
lemmel kísérjük, bámulattal láthatjuk, hogy minő 
döntő szerepe van a jellemnek az emberek életé-
ben); 

c) őrizkedik a szenvedélyektől (szeszesitalok, 
dohányzás, kicsapongás, szerencsejáték), amelyek 
gyöngítik, sőt kiölik a munkakedvet és munka-
képességet, lelki meghasonlásra vezetnek és így 
a boldogulásnak legveszélyesebb ellenségei. 

IV. Ne mondjunk vagy tegyünk semmi olyant, 
ami csökkenthetné a gyermekek vonzalmát szü-
leik irányában, vagy pedig elidegeníthetné őket 
a csafádi körtől. Kerüljük tehát, hogy azt a be-
nyomást keltsük a gyermekben, mintha kímélet-
lenek, értetlenek volnánk velők szemben, mint-
ha válaszainkban türelmetlenség, büntetéseinkben 
bosszúvágy nyilvánulna. 

Evégből erősen fegyelmeznünk kell magunkat, 
s azon lennünk, hogy: 

a) sohase haragudjunk, inert a düh és minden 
erőszak gyűlöletnek tűnik a gyermek szemében, 
az erőszak erőszakot sziil és elidegenít, de nem 
javít; 

b) a lehető legritkábban kerüljön sor a dorgá-
lásra, fenyítésre, mert a gyermek csakhamar 
hozzászokik s akkor nincsen annak foganatja 
(sokkal jobb, ha helyette magyarázunk, muta-
tunk, ismételtetünk). 

Hogy mentül kevesebb alkalom nyíljék meg-
rovásra vagy fenyítésre: 

1. csak elkerülhetetlen tilalmakat állítsunk (ve-
szély, mások nyugalmának vagy jogainak vé-
delme stb.); 

2. körültekintően, gondosan rendelkezzünk és 
ügyeljünk arra, hogy parancsaink érthetők, köny-
nyen teljesíthetők és az alkalmakhoz illeszkedők 
legyenek; 

3. ne változtassuk igényeinket, ne tiltsuk ma 
azt, amit tegnap elnéztünk. 

c) Különösebb ok nélkül ne utasítsuk el a gyer-
mek kérelmeit; szükséges neki az ugrándozás. 
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hogy rövid időre kiszakassza magát a zárt, el-
különült családi körből, hogy fenntartsa az érint-
kezést a magakorú társaival, akiknek megválo-
gatásánál különben ügyelnünk kell; 

d) mindig lelkesítsük, bátorítsuk a gyermeket, 
legyünk elismerek a legkisebb erőfeszítés, a leg-
halványabb siker iránt is; 

e) mások jelenlétében sohase tárjuk fel vagy 
említsük a gyermek hibáit vagy gyöngéit, mert 
ez kínos, megalázó ránézve s csökkenti irántunk 
érzett szeretetét. 

V. Különösen ügyeljünk, hogy mindig aggodal-
masan igazságosak legyünk. Evégből töreked-
jünk arra, hogy: 

a) megértsük a gyermeket, akinek más a szük-
séglete, gondolkozása, ízlése, vágya, mint a fel-
nőttnek; 

b) gondolkozás nélkül ne válaszoljunk a gyer-
mek kérdéseire vagy aimtkozzunk a dolgába, vár-
junk kissé, halasszuk döntésünket; 

c) fölleljük az indítékokat, amelyek a tévedést 
vagy hibát okozták; \ 

d) látszat vagy föltevés alapján sohase vádol-
junk vagy büntessünk, hanem csakis kétségtelen 
bizonyítékokra támaszkodva, kétség esetén gya-
koroljunk inkább kíméletet; 

e) különböztessük meg az erkölcsbe ütköző vét-
séget (amelyet meg kell, esetleg súlycsan, torol-
nunk) a feledékenységből vagy pillanatnyi fel-
lobbanásból származó könnyed hibától (amelyre 
elég rámutatnunk); 

f) hozzászokjunk önmagunk megfigyeléséhez, 
mielőtt büntetnénk, vessük föl a kérdést, nem 
terhel-e minket is felelősség a fölmerült hibáért; 

g) si'dyosabb esetekben mérlegeljük az enyhítő 
körülményeket is (félreértés, mások példája, ját-
szópajtások ösztönzése); 

h) sohase feledjük, hogy: 
1. az emberi lény, kivált a gyermek, inkább 

tévedésből, feledékenységből, semmint rosszaka-
ratból vétkezik; 

2. egyetlen gyermek, de még felnőtt sincs hiba 
nélkül, minden élőlényben egyaránt megvan a 
jóra és rosszra való hajlandóság; 

3. az öröklékenység törvénye -szerint tőlünk, 
szülőktől származnak azok a hibák és tökéletlen-
ségek, amelyeket gyermekeinkben kifogásolunk, 
s éppen ezért inkább részvéttel és szeretettel, 
semmint korholással és erőszakkal lássunk azok-
nak megjavításához. 

VI. Őrködjünk tekintélyünk és a belénk helye-
zett bizalom fenntartásán. Ezért: 

a) óvakodjunk azoknak a feledékenységeknek, 
tévedéseknek és hibáknak elkövetésétől, amelye-
ket gyermekeinknek felrovunk; 

b) kerüljünk minden túlzást, ami alapjában 
véve az igazság elferdítése és a meggondolat-
lanságnak a jele; 

c) ügyeljünk arra, hogy a megélhetéssel járó 
fáradtság, vesződség és gond ne módosítsa maga-
tartásunkat szeretteink irányában (a nevelőnek 
tárgyilagosnak kell lennie, saját személyét má-
sodsorba helyeznie s csakis a növendék javát 
keresnie); 

d) minden ígéretünket, észszerű fenyegetésün-

ket valóra kell váltanunk, mihelyest azoknak 
föltételei bekövetkeztek. 

VII. Büntessünk kegyetlenség, de viszont gyön-
geség nélkül mindenik súlyos esetben (hazugság, 
engedetlenség, tettenérés, kétségtelen és ismételt 
hanyagság stb.). A büntetés csak akkor hatásos, 
ha ritka és megfelel a gyermek életkorának. 

VIII. A gyermekek jelenlétében sohasem sza-
bad meghazudtolni vagy bírálni az anyát vagy 
a tanítót. Fölötte kívánatos, hogy mindazok, akik 
résztvesznek nevelő munkánkban, teljes egyet-
értésben ós azonos célokkal működjenek közre. 
L'Éducation familiale (Brüsszel), J. L. 

1934 májusi szám. 

c) Német tanügyi lapokból. 

Az otthon, az iskola és a nevelés. 
II. Binz hosszabb cikkében olvasható a követ-

kező elmefuttatás: 
Ha feltesszük a kérdést, hogy a fejlődő em-

ber mely oldalról van kitéve a legerősebb be-
folyásnak, megállapíthatjuk, hogy ebben a te-
kintetben az otthoné és az iskoláé a vezető-
szerep. Ám ha az otthon és az iskola mégoly 
tökéletesen töltik is be a hivatásukat, bizo-
nyos nevelő célokat mégsem tudnak teljes biz-
tossággal elérni, amint azt a szomorú bűnügyi 
tapasztalatok is mutatják. Ebből adódik min-
den nevelő munka sokféle problémája és bi-
zonytalansága, különösen ami a jellemet illeti. 
A nevelés eredménye nem egyforma vala-
mennyi gyermeknél, bár komoly nevelő tevé-
kenység nyomán bizonyos pozitív hatások 
mindegyiknél fellépnek. 

Az otthonban az anya — mint aki a legtöb-
bet érintkezik a gyermekkel — elsősorban vi-
seli a nevelés felelősségét. A fejlődés útja a 
legmodernebb államokban is mindig ide vezet 
vissza. Valahányszor a nő megpróbálta magát 
kivonni ebből a házi munkakörből, ugyan-
annyiszor jelentkeztek az otthonnak, főként pe-
dig a gyermeknevelésnek a hiányai, kárai. Arra 
a megállapításra kell tehát végeredményben 
jutni, hogy a normális családi életben a fele-
ség és anya veztőszerepe nélkülözhetetlen. A nő 
jelentősége az ifjúság nevelésében általánosan 
elismert. Némely nemzet éppen ezért az isko-
lai, illetőleg tanítói hivatást egészen a női 
nemnek engedte át. 

Az anya mellett leginkább a tanító kerül ne-
velői minőségben érintkezésbe a gyermekekkel. 
Minél magasabb műveltségi fokon áll ez a két 
személy, annál kielégítőbbek lehetnek a nevelő 
hatások. Hogy a személyiség kérdése itt elő-
térbe lép, az természetes, hiszen a fejlődő em-
bernek a kultúra és műveltség leginkább meg-
személyesített formában hozzáférhető. Az em-
beri jótulajdonságok, a tudás és a készség — 
amire a gyermekeket nevelni akarjuk — az 
anyában és a tanítóban megszemélyesítve mu-
tathatók be legcélszerűbben az ifjúságnak. 
Minthogy pedig a nevelés szempontjából any-
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nyira fontos a felnőttek példája, előtérbe lép a 
régi igazság, hogy az ifjúság nevelése nem vá-
lasztható el az önneveléstől. Aki tehát nevelés-
sel akar foglalkozni és mint felnőtt a gyerme-
kektől bizonyos teljesítményeket megkövetelni, 
annak tisztában kell lennie azzal, hogy ezeket 
a teljesítményeket elvégezni vagy bizonyos tel-
jesítményfokozatokat elérni maga is képes. S 
ez vonatkozik a tanítóra éppen úgy, mint a szü-
lőkre. A gyermek egészséges fejlődése érdeké-
ben ne követeljünk hosszabb napi munkát a 
tanulótól, mint a tanítótól s éppen így otthon 
se kényszerítsünk a gyermekre nagyobb napi 
teljesítményt, mint amit a felnőttek végeznek. 

A nevelő felnőtt ember példájának otthon és 
az iskolában — a viselkedést és a beszédet ille-
tően — összhangban kell lennie a nevelés kö-
vetelményeivel. A nevelőszemély életmódja 
felelősségteljesebb, mint az olyan emberé, aki-
nek csak magára van gondja. A szülői ház 
egyesekre kiterjedő nevelésével szemben az is-
kolában a szociális nevelés egy neme folyik. 
Ebből következik, hogy a tanító hivatása szinte 
követelően megkívánja, hogy saját családjában 
gyermekek legyenek. 

Bár minden tantárgynak megvan a nevelő 
hatása, mégis ajánlatos a tanítás és nevelés 
fogalmai között különbséget tenni. Ez a kü-
lönbség világossá válik, ha azt mondjuk, hogy 
a tanítás inkább az iskola, a nevelés inkább a 
szülői ház feladata. A népiskolától a nevelést 
illetőleg már alig lehet az eddigieknél nagyobb 
teljesítményt várni; annál inkább azonban a 
szülői háztól, részben azért, mert ott a neve-
lésre több idő jut, részben pedig azért, mert 
otthon egyénibb s ennélfogva eredményesebb 
nevelés folyhat. Az ifjúság nevelésének kérdé-
sében tehát mindinkább előtérbe nyomul az a 
szociális probléma, vájjon a családi otthon vi-
szonyai megfelelőek-e arra. hogy ott eredmé-
nyes és általános szempontból célravezető ne-
velő tevékenység folyhasson. Ezzel egyidőben 
előtérbe lép az a társadalmi feladat is, hogy a 
családi otthon életviszonyait olyanokká kell 
alakítani, hogy az ifjúság nevelése megfelelő 
környezetben történhessék. 

Az otthoni nevelésben mindenesetre a leg-
fontosabb, hogy a szülők a gyermekeikkel sze-
mélyesen foglalkozzanak. Ez a feladat kiterjed 
annak az ellenőrzésére is, hogy a gyermekek 
hol, milyen társaságban és mivel töltik a sza-
bad idejüket; továbbá kiterjed a szülő nevelő-
feladata arra is, hogy a külvilág, a tanulótár-
sak és egyéb külső tényezők elmaradhatatlan 
hatását gyermekük javára vagy kihasználják, 
vagy eloszlassák. A nevelő munka nagyrésze 
eredménytelen maradna, ha a különféle rossz 
befolyások akadálytalanul fejthetnék ki a ha-
tásukat a gyermekre. Ezeknek a hatásoknak 
következetes távoltartása, valamint a családra 
káros szokások és szenvedélyek (pl. alkoholiz-
mus) elleni harc: a nevelés elsőrendű feladatai. 
Ebben az irányban a tanítóságnak már gazdag 
tapasztalatok és adatok állanak rendelkezésre, 
amiket á szülők is hasznosíthatnak. Az együtt-
működés szülői ház és iskola között éppen ezért 

nagyon kívánatos és szükséges. Minél nagyobb 
a maga hivatásának átérzése itt is, ott is, annál 
nagyobb lesz a hatás, amit az ifjúság nevelé-
sében együttesen ki tudnak fejteni. 

Schweizerische Lehrerzeitung. 

TUDOMÁNY, IRODALOM, MŰVÉSZET 

tJj vívmányok. Az érdekes és korszerű havi 
folyóiratot, mely hamarosan megnyerte a ma-
gyar intelligencia rokonszenvét és érdeklődé-
sót, Csillag Pál rendkívül gondossággal szer-
keszti. Mint címéből is sejthetjük, lázasan ro-
hanó korunk új világának mindazt az izgató 
felfedezését és alkotását, melynek mai életünk 
nagyszerű gyakorlati és elméleti csodáit kö-
szönhetjük, tehát kiváltképen a villamosság 
ezerféle alkalmazását, behatóan és részletesen 
ismerteti, mégpedig olyan tudományos módon, 
melynek népszerű előadó módja e legkompli-
káltabb dolgok megértését és így teljes és 
hiánytalan tájékozódásunkat is lehetővé teszi. 
Az előttünk levő, márciustól szeptemberig meg-
jelent számaiban csupa érdekes tanulmányt ol-
vashatunk, a technikai tudományok köréből és 
a leghivatottabb szaktudósok tollából. A fa-
szénnel hajtott kisautóról, a sötétben való fény-
képezésről, a vasúti biztosító berendezésekről, 
a sztratoszféra-röpülés problémáiról, a mező-
gazdaság világítástechnikájáról, a csavartük-
rös távolbalátó, berendezésről, a katonai élet-
ben alkalmazott készülékekről, a skulptográf-
ról, a visszabeszélő rádiókészülékről, a puska-
por nélkül való lőfegyverről és a víz nélkül 
való tűzoltásról. Budapest távfűtéséről és sok 
egyéb olyan problémáról, amik a mai tudomá-
nyos világot foglalkoztatják s amelyek foly-
ton új meg új meglepetést szereznek a világ-
eseményeket figyelemmel kísérő emberi szel-
lemnek. A folyóirat méltán tarthat számot a 
magyar intelligencia érdeklődésére és támoga-
tására. A folyóirat szerkesztősége és kiadóhiva-
tala: Budapest, IV, Kossuth Lajos-utca 4. sz. 
alatt van. 

Stadler Frieda: „Valaki vár engem." (A Szent 
István Társulat kiadása.) 

Ennek a minden sorában érdekes és nagy 
nevel'őértékkél bíró könyvnek célkitűzését, váz-
latos tartalmát, véleményünk szerint, úgy ismer-
tethetjük legszemléltetőbben, ha idézzük azt, 
amit Stadler Frieda bevezetőnek mond: 

.,Te sokat emlegetett mai leány, akiről az járja, 
hogy semmit sem akarsz úgy, mint ahogyan az-
előtt volt, mert forradalmár vagy, tiszteletlen, 
kotnyeles és cinikus, akiről azt mondják, hogy 
hiú vagy és kacér, hogy legjobb barátod a tükör 
és rúzst meg púdert vásárolsz a szájadtól meg-
vont kifli árán. akit felületesnek gondolnak, 
szeszélyesnek és hálátlannak, mert szavadnak és 
kacagásodnak nem szab határt semmi, akit áb-
rándosnak, álmodozónak, holdkórosnak hisznek, 
vagy nagyravágyónak, önzőnek és számítónak — 
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olvasd szeretettel ezt a könyvet. Ez a könyv 
megmutat téged olyannak, amilyennek az Úr-
isten elgondolt, amikor ez a fogalom született: 
fiatal leány, amilyennek vágyva kíván téged az 
egész emberi társadalom, amely még reményke-
dik a virágos májusban, amilyen tulajdonképen 
vagy, ha el nem torzítanak tévedések, rossz be-
folyások, önmagad előtt is elvállalt szerepek, 
amilyen szeretnél lenni legbensőségesebb, leg-
őszintébb, magad előtt is titkolt óráidban, ami-
lyenné lehetsz és leszel, ha elindulsz, kegyelem-
ben és erős akarásban." 

A leányok, a mai leányok számára írta Stadler 
Frieda ezt a könyvet, hogy egy életre szóló in-
dítást, útbaigazítást adjon számukra, hogy le-
világítson életük értelmére és céljára, meg-
mutassa, hogyan lehet a saját maguk nevelése, 
tökéletesedése, felemelkedése révén szebbé, bol-
dogabbá tenni nemcsak a maguk, de környezetük, 
embertársaik s az egész emberiség életét is. Meg-
mutatja a szerző, hogyan készüljön fel a fiatal 
leány a nő legszentebb hivatására, hogyan lehet 
egy férfi igazi élettársa, a családi otthon védő-
angyala, de megmutatja azt is, hogy tehet eleget 
női hivatásának, ha nem egy kis családi kör, 
hanem az emberiség családjának tágas, nagy 
körében sok ember vár reá, várja példaadását, 
szerető segítségét, odaadó munkáját, vezető és 
támogató kezét. 

Hálásak vagyunk Stadler Friedának, hogy ezt 
a szép könyvet megírta. Reméljük, hogy leá-
nyaink közül sokan fogják azt olvasni ós kö-
vetni útmutatásait abban a tudatban, hogy ér-
demes a tökéletesedésre törekedni, azért fáradni 
és minden áldozatot meghozni, mert még boldog-
ságra sem vagyunk képesek, ha nem vagyunk 
értékes emberek. 

Vedrődi István: Rajztanmenet a népiskola 
VII. és VIII. osztálya számára. Vedrődi István 
székesfővárosi szakfelügyelő-tanár igeii értékes 
vezérkönyvvel lepte meg szakirodalmunkat. 
A népiskola VII. és VIII. osztálya számára 
két füzetben összeállította a rajztanmenetet, 
melyben az egyes rajzok külön-külön lapra 
vannak nyomatva. Ezek az illusztrált tanmene-
tek a legnagyobb műízléssel és a legtökélete-
sebb pedagógiai hozzáértéssel vannak össze-
állítva. Megtaláljuk bennük mindazokat a 
gyakorlatnemeket, amelyeket a Tanterv a nép-
iskola számára előír. 

Vonalvezetési gyakorlatai nemcsak a kéz 
ügyesítésére. alkalmasak, hanem szépen elveze-
tik a gyermekeket ahhoz a rajzfeladathoz, 
amelyeket a tanító éppen meg akar oldani. 

Díszítő tervezgetésre szánt példamintái nem-
csak gondolatokat, formákat adnak, hanem 
üde, magyaros levegőt is lehelnek s ezzel nem-
zeti irányban fejlesztik a gyermek szépérzékét, 
rajzkészségét. Ezeknek a mintáknak, példák-
nak szemlélete olyan hatással éri a lelket, hogy 
egykönnyen nem tud szabadulni tőlük s a 
kézben megindul az irón, hogy a lélek hason-
lókat tervezzen. A magyaros ízlés fejlesztése 
mellett, különös értéke ezeknek a lapoknak az, 
hogy mind gyakorlati vonatkozásúak. Szinte oda-

kívánkoznak egy-egy kapura, falra, kötényre, 
asztalterítőre, bútorra vagy más használati 
tárgyra. Felölelik a magyar népművészetnek 
minden adottságát, minden gyönyörűséges nép-
művészeti elemét. 

A szemlélet utáni rajz anyagának feldolgo-
zása is a lehető legtökéletesebb útmutatást 
adja s mindenütt alkalmas a grafikus kifeje-
zési készség fejlesztésére, a megfigyeltetésre 
való szoktatásra, az ábrázoló kifejezéseknek 
érthető és leheletszerű finomságára. 

Habár a szerző két könyvét a népiskola 
VII—VIII. osztálya számára írta, igen nagy 
hasznát veszik ennek az alsóbb osztályok taní-
tói is, mert a tanmenet, igen helyesen, úgy van 
felépítve, hogy az alsóbb osztályok anyaga is 
sorra kerül, természetesen a tanulók fejlettebb 
értelmi és ügyességi fokához mért alakban. 

A Tanmenet két részre oszlik. Az egyik tizen-
kétoldalas füzet, melynek) címe: „A tanmenet 
magyarázata". Ebben a szerző világosan írja 
meg azokat a gondolatokat, amelyeket Tanmene-
tének összeállítása és felépítése közben követett. 
Állandóan a meglévő Népiskolai Utasítások kí-
vánalmaira hivatkozik s az abban lefektetett 
gondolatokat fejleszti tovább a VII—VIII. osz-
tályra. A második rész mintalapokból áll, me-
lyeknek kidolgozása, nyomása és pedagógiai ér-
téke valóban mintaszerű. 

A könyv megrendelhető a szerzőnéj (Buda-
pest, XI., Elek-utca 10.) Egy-egy osztály tan-
menetének ára: 2'50 P. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 
Eduard Spranger: Volk. Staat. Erziehung. 
(Nép. Állam. Nevelés.) 1932, 218 lap. 

Gyűjteményes' munka, amely a szerzőnek 
1916—1932 közé eső tanulmányait, beszédeit tar-
talmazza. Ezek a szellemi megnyilatkozások 
tehát a közelmúltnak legmozgalmasabb és kü-
lönösen Németországnak sorsdöntő időszakába 
esnek ós a kultúra magas színtáján álló kor-
társ figyelemreméltó, folytatólagosan össze-
függő megnyilatkozásának tekinthetők. Tar-
talma időrendben a következő: A humaniszti-
kus és a politikai művelődési eszmény a mai 
Németországban. Mennyiben részes a neoliuma-
nizmus a német nemzeti öntudat kialakulásá-
ban. A német népi öntudatra való nevelésről. 
A politikai népnevelés problémái. Jóléti etika 
és áldozati etika a mai világ sorsdöntéseiben. 
Népismeret, népművelés, népegység. Az állam-
nak joga és határai a jelenkor művelődési fel-
adataiban. Jelen (1932 szeptember). Ez utóbbi 
tanulmány ezúttal jelenik meg először és a 
szerző szerint a következő elven épiil fel: Aki 
felelősségének tudatában a jövő felé igyekszik 
haladni, annak minden erővel számot kell ad-
nia arról, hogy ma hol áll. Az Előszóból, amely 
önvallomásként (önigazolásként?) hat, kicsen-
dül a következő, nemcsupán a németekre ér-
vényes komoly diagnózis: „Szakítottunk azzal, 
ami vagyunk, azért nincs erőnk, hogy legyünk 
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(zu werden). A néplélek mély szakadéka rosz-
szabb, mint a belső összeomlás. A régi igazsá-
got az újjal kell összekapcsolnunk, vagy a 
régivel bátran elpusztulni. Azt remélni, hogy 
valamely idegen ország, akár Amerika, akár 
Oroszország, a mi igazságunk felismerésére ve-
zethet: mily önámítás! Csak ha a német igaz-
ságot élhetjük, az újat, amelyet önmagunk 
küzdöttünk ki magunknak, tudunk majd egy-
általában élni. Kölcsönvett igazság nem képes 
egy népet összeforrasztani!" 

E helyen nem foglalkozhatunk egyenként a 
felsorolt tanulmányokkal, beszédekkel; e he-
lyett rámutatunk arra a két alapelvre, amely 
szinte valamennyin végigvonul és a szerzőnek 
véglegesen kialakult kulturális világnézetét 
szemlélteti: 1. Az egyéni nevelésnek össze kell 
forrnia a társadalmi neveléssel. 2. Sziklaszilárd 
hit a német nép jövőjében és hivatottságában. 
Mindkét cél érdekében új német embertípusra 
van szükség: egész emberekre, teljesen és gaz-
dagon kifejlett egyéniségekre, nem pedig min-
dentudókra és kóborló lexikonokra. Az egyén 
ma nem egyedül nő fel, hanem másokkal való 
együttélésben bontakozik ki, mert mindenki 
nevelője a népnek, nemcsak az erre képesített 
vagy alkalmazott szakember. Az egyén szűkebb 
akaratának az állam magasabbrendű akaratá-
ban kell feloldódnia, a szűk lelket az államnak 
tartozó szabad kötelességteljesítés tág etoszá-
val kell telíteni, az államot kell lelkünkbe be-
fogadni, hogy képesek legyünk államilag 
akarni. Az ilyen szabad, nemes alárendelés ön-
megtagadást, önkormányzatot követel, amely-
nek nyitja az önfegyelmezés. Üj idők új embe-
reket kívánnak, tehát minden fokon és a 
nemzeti művelődés valamennyi ágában új 
tanítótípust is. Ez az új német homo politicus 
még nem született meg: feltámadásának Fichte 
elgondolásából kell kiindulni. „Nem véletlen, 
hogy a német etikában a kötelességteljesítés 
foglalja el a központi helyzetet: szabadság és 
kötelesség, szabad szolgálat ez a sajátos német 
stílus; eszmén, szabadságon és kötelességen 
nyugszik a német gondolat, tehát a német ön-
tudatra való nevelés is." 

Sprangernek imént vázolt mélyenszántó fejte-
getéseiből mi magyarok is sokat tanulhatunk. 

k f . 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Föltaláló gyermekek. 
Egy régi újságban akadtunk a következő ér-

dekes közleményre. 
Bizonyára már mindenkinek feltűnt, hogy a 

gyermekek mekkora leleményességgel eszelnek 
ki újabb meg újabb játékszereket. Ennek a le-
leményességnek igen sok és gyakran óriási je-
lentőségű találmány köszönhető. Így például a 
messzelátót is gyermekek találták föl. Egy hol-
landi szemüvegkészítő gyermekei ugyanis a 
boltjuk ajtaja előtt néhány pohárral játszottak. 

Két poharat egymásra tettek ós azokon keresz-
tül nézegettek. Ekkor nagy csodálkozásukra 
azt tapasztalták, hogy a poharakon keresztül 
a szomszédos templomtorony szélkakasa hoz-
zájuk olyan közel látszott, hogy szinte megfog-
hatták. A dolgot elmondták apjuknak, aki a 
tünemény okát kereste és a teleszkóp nem-
sokára fel volt találva. A ma használatban levő 
petróleumlámpákat egy Argaud nevű szegény 
svájci ember találta föl. De az ő eredeti talál-
mánya nagyon tökéletlen szerszám volt, mert 
Argand még nem ismerte a ma használatos 
lámpacilindereket. Ezt kis öccse találta föl. 
Argand ugyanis egy nap az általa szerkesztett 
olajlámpa gyér világánál dolgozgatott, miköz-
ben öccse egy üveggel játszadozott, amelynek a 
feneke ki volt törve. A kisfiú azzal mulatott, 
hogy az üveghengert a legkülönbözőbb tárgyakra 
ráhúzta. Végül az a gondolata támadt, hogy a 
mécsest is leborítja vele. Mihelyt ezt megtette, a 
láng megnövekedett és kétszeres erővel világított. 
Ez a dolog nem kerülte el Argand figyelmét és 
néhány nap múlva készen volt a cilinderes lámpa, 
amely évtizedeken át a legtökéletesebb világító-
eszköz volt. 

A külső önmegismerés. 
A berlini egyetem lélektani intézetében végzett 

kísérletek azt a meglepő jelenséget derítették ki, 
hogy az embereknek felette fogyatékos ismere-
teik vannak saját külsőjükről. A kísérleti egyé-
nekről tudtukon kívül felvételeket készítettek 
profilban és kezükről, azután megrögzítették hang-
jukat és írásukat. Amikor az illetőknek fel kel-
lett volna ismerniük a saját személyükre vonat-
kozó adatokat, kiderült, hogy ebben csaknem va-
lamennyien tévedtek, a mozdulatbeli arckifeje-
zések kivételével. Rz utóbbi kísérleteket úgy vé-
gezték, hogy az egyforma ruhába öltöztetett sze-
mélyek fejét lefedték és járásukról mozgófelvé-
teleket készítettek. És íme, a járásról mindenki 
felismerte önmagát. A pszichológusok ezt a lát-
szólag ellentmondó tényt a következő tétellel ma-
gyarázzák: „Amit az ember önmagán mindig 
szemlélhet, azt nem ismeri fel; amit pedig még 
egyszer sem vett észre, azt nyomban felismeri." 
Mozgásainkról alig vesizünk tudomást, jóllehet 
egyéniségünk ezekben nyilatkozik meg hamisí-
tatlanul. Még egy tanulság: Ha a külső önmeg-
ismerés ilyen fogyatékos, mennyivel nehezebb 
lehet belső önmegismerésünk. 

Már Amerikában is! 
Az Amerikai Egyesült Államok kormány-

jelentése szerint tavaly 2,280.000-re rúgott azok-
nak a 6—15 éves gyermekeknek száma, akik 
nem részesültek iskoláztatásban. Az állásnél-
küli tanítónők száma pedig 200.000 volt. Íme a 
gazdag és irigyelt újvilág is sínyli az óvilág-
ban uralkodó gazdasági válságot. 
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Az erdélyi magyar iskolák. 
Makkai Sándor kolozsvári püspök a M. H. 

mellékletén ezeket írja: 

A magyar iskolákat a három egyház: a re-
formátus, a katolikus és az unitárius tartják 
fenn. A reformátusoknak 600 magyar elemi is-
kolájuk van, a katolikusoknak körülbelül 
ugyanannyi, az unitáriusoknak pedig 10—12. 
Az állami iskolák nyelve természetesen román. 
20—25 magyar középiskola van Erdélyben, eze-
ket szintén a három egyház tartja fenn. A kö-
zépiskolák száma nem elég — persze az elemi 
iskoláké sem —, de például a középiskolák szá-
mát akkor sem forszíroznánk, ha ez eredmény-
nyel járna. A fiúk amúgy sem tudnak elhelyez-
kedni. Minek növelni a kenyérnélküli lateinerek 
számát! Összesen 4000 tanulója van a középisko-
láknak. Évenként 250—300 érettségizett magyar 
f iú és leány kerül ki. Egyetemi tanulmányaik-
ban azután megint csak az egyházak támogat-
ják őket, mert az erdélyi lakosság teljesen el-
szegényedett. A helyzet különben a magyar la-
kosságnál az, hogy a gyermekek 40 százaléka 
jár magyar elemibe és minthogy nincs több 
iskolánk, 50 százaléka a román elemit keresi 
fel és 10 százaléka teljesen iskolázatlan. Az er-
délyi magyar zsidóságot a kisebbségi elv alap-
ján külön nemzetiségnek tekintik. A zsidóság 
köteles héber iskolákat fenntartani, vagy pedig 
román iskolákba küldeni a gyermekeket. Ilyen-
formán a legfiatalabb zsidó generáció nem tud 
sokat, sőt gyakran semmit magyar dolgokról. 
A régi zsidó réteg persze megvan és szorgal-
mas vásárlója a Helikon könyveinek és részt-
vesz a magyarság szellemi törekvéseiben. 

Miből tartják fenn az egyházak az iskolá-
kat? Megmaradtak kis töredékek a háború-
előtti egyházi vagyonból. Azonkívül az összes 
felekezetek kultuszadót vetettek ki, amely 
együttesen másfélmillió pengőt eredményez is-
koláink céljaira. Fájdalom, nagyobb arányú tá-
mogatásunk sehonnan sincs. Az erdélyi ma-
gyarság teljesen elszegényedett. Az arisztokrá-
cia kisajátítás útján veszítette el vagyonát, a 
magyar városokban élő magyar kereskedő-
családok tönkrementek, a középosztály, a szabad 
pálya valamennyi képviselője nagy nyomorú-
ságban él. A parasztok, a kultúrszomjas és 
példátlanul áldozatkész székelyek óriási áldo-
zatok árán két középiskolát tartanak fenn. Azt 
hiszem, semmiféle magyarlakta vidéken nincs 
példa erre. Sehol Magyarországon nem él ha-
sonlóan intelligens, a kultúráért az önfeláldo-
zásig mindenét odaadó parasztréteg. 

Milyen egyetemre járnak a magyar f iúk! 
Ezer a kolozsvári, néhány száz a bukaresti 
egyetemen tanul. A kolozsvári egyetem taní-
tási nyelve a román. Magyarul egyedül a ma-
gyar nyelv tanára ad elő. Magyarországi diplo-
mát nem fogadnak el. Így az erdélyi magyar 
fiúk nem látogatják a magyarországi egyete-
meket. A régi kolozsvári egyetem tanárai kö-
zül egy sem tanít a mai egyetemen. Román 
tanárok adnak elő. A bölcsészeti kar nívója jó 
és szép munka folyik az orvosi fakultáson is. 

Minthogy a magyar intelligencia a román la-
teiner ifjúság túltermelése folytán teljesen ki-
szorult az állami és közigazgatási állásokból,, 
a fiatal, magyar egyetemet végző réteg a ta-
nári, tanítói, papi, orvosi mérnöki pályát vá-
lasztja. Szegény fiúk, ugyan egészen a szabad 
pályákon sem élnek meg. De hát intelligen-
ciára minden körülmények között szükség van. 

A katolikus egyház és a mozgóképek. 
A mozgóképek nemzetközi katolikus hivata-

lának igazgatósági ülésén Paeelli bíboros-állam-
titkár a Szentatya kívánságára írásbeli előter-
jesztésben mutatott rá a rossz mozgóképek 
okozta erkölcsi és vallási veszedelmekre, ame-
lyek romboló befolyást gyakorolnak a felnőt-
tekre, de főleg az ifjúságra. Tudatos alkotó be-
avatkozásra van itt szükség, hogy a mozgó-
színházak az egészséges nevelés eszközeivé vál-
janak. Szakszerű módon kiváló minőségű mozgó-
képeket kellene előállítani, amelyek kifogásta-
lan erkölcsi irányzatuk mellett általános em-
beri, művészeti és technikai értéküknél fogva 
széles körben nyernének befogadást és ezért 
jövedelmezőknek is bizonyulnának. 

Külföldi cserkészek Magyarországon. 
Kaposvárról jelentik: Staphaich Pál alispán 

meghívására július végén 11 angol, 2 egyiptomi 
és 10 arab cserkész érkezik a balatonmenti 
cserkésztáborba, ahol két hétig fognak tartóz-
kodni, majd körutat tesznek a Balaton vidékén.. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

A székesfehérvári róni. kat. egyházmegye taní-
tóinak közgyűlése. A székesfehérvári egyház-
megyének mintegy 250 tanítója s igen sok 
papja gyűlt össze szeptember hó 10-én Székes-
fehérvárott a Szent István-teremben, ahol az 
egyházmegye tanítótestülete tartotta évi köz-
gyűlését. A közgyűlés előtt Csúcs István kano-
nok, egyházmegyei főtanfelügyelő szentmisét 
mondott. A szentmise alatt Fejes Sándor orgo-
nált művésziesen. A közgyűlést Csúcs István 
kanonok, főtanfelügyelő nyitotta meg. Meg-
nyitó beszédében megkapóan vázolta a kat. is-
kola és a kat. tanító hivatását. Szabó Eleméi-
világi elnök előterjesztései után Szabó Ferenc 
esperes, egyházmegyei tanfelügyelő igen érté-
kes adatokkal világította meg az egyházmegye 
kat. népiskoláinak helyzetét. A pénztáros és 
titkári jelentés után Drozdy Gyula: „A nép-
iskolai tanítás újabb irányelvei' címen tartott 
előadást, majd pedig a „Faluvégen" cínm köl-
teményt tárgyalta a III. osztályban. Drozdy 
Gyula előadását és mintatanítását a nagy 
számban megjelent tanítóság a legnagyobb ér-
deklődéssel hallgatta. A közös ebéd alatt Csúcs 
István kanonok, főtanfelügyelő, Kocsán Ká-
roly országgyűlési képviselő és Szabó Elemér 
világi elnök szóltak igen meleg hangon az egy-
házmegye róm. kat. tanítóinak értékes munkás-
ságáról. 
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Beszélgetés M. P. de Vuyst-tal, 
az V. Családvédelmi Kongresszus elnökével. 

„Súlyos, egymással ütköző problé-
mák kerülnek sorra, az ifjúság útja, 
a családalapítás gondja. Vájjon van-e 
megoldás?. . ." 

Bíelgium hivatalos és társadalmi tényezői már 
nagyban készülődnek a jövő esztendőben Brüsz-
szelben megtartandó világkiállításra, amelynek 
keretében zajlik le, a királyi belga kormány véd-
nöksége alatt, az V. Nemzetközi Családnevelési 
Kongresszus, amelynek rendezősége már most 
mindent elkövet, hogy a nagyarányú érdeklő-
dést kielégítse. 

A világ közvéleménye nagy várakozással te-
kint az égető problémát tárgyaló kongresszus 
munkája elé, amelynek alelnöke M. P. de Vuyst, 
a brüsszeli Nemzetközi Családpedagógiai Inté-
zet elnöke. (Címe: 22 avenue de l'Yser, Bruxelles). 
Készségesen áll rendelkezésére az érdeklődők-
nek, akik részt akarnak venni a családnevelési 
kongresszus munkájában. 

De Vuyst egyik vezető egyénisége a belga köz-
életnek, aki sokirányú munkásságával és ötven-
éves közéleti tevékenységével igen sok, nemzet-
közileg is megbecsült érdemet szerzett. Számos 
magas kitüntetés tulajdonosa. Különösen a fia-
talság nevelésével és érvényesülési lehetőségé-
nek egyengetésével hallatlan népszerűségnek 
örvend. 

Alkalmam volt de Vuyst-tal találkozni. Mindjárt 
az 1935. évi családi kongresszus került szóba, 
mert szívén fekszik a fiatalság barátjának, mi-
ként, hogyan lehetne a feltörekvő generációk, a 
családalapítás, családapák életharcát megköny-
nyíteni? 

— Ezek sorsa — kezdi de Vuyst nyilatkoza-
tát — a válságos időkben minden nemzet leg-
súlyosabb gondja. Az apák aggódva tapasztal-
ják, hogy fiaik, ha kikerülnek az iskola padjai-
ból, szinte tanácstalanul állnak a pályaválasz-
tás problémáival szemben. Az élet minden 
megszokott, minden elfogadott érvényesülési 
lehetőséget kompromittált. És múlnak és ro-
hannak az évek, 35 éves legényembereket kell 
ma apáknak eltartani, akik békében már régen 
házasok voltak. Ez a helyzet így tarthatatlan, 
valamit kell csinálni. Jelzem, Németország már 
csinált is. 

Meg kell emlékeznem az újkeletű német ren-
deletről, úgy sem tudja azt önöknél még senki. 
Ugyanis Németországban most eltávolítják a 
munkahelyekről a huszonötéven aluli fiatal-
embereket, hogy így munkát szerezhessenek az 
idősebbeknek, akiknek családot kell eltartani. 
Ellenben azok a huszonöt évnél fiatalabb em-
berek, akiknek családról kell gondoskodniok, 
megmaradnak a munkában. Erőszakos intéz-
kedés ez, amely a huszonöt éven aluli embere-
ket kizárja a munkahelyekről. Ez az állami 
erőszak nemcsak megengedett, hanem szüksé-

ges is, ha a közjó megvédelmezéséről van szó. 
— És tudja-e, hogy milyen pontosan működik 

ez a német repülőbizottság? Mint az óramű. Itt 
nincs protekció, sógorság, komaság, itt csak egy 
cél van: a család. 

— Kell erről is beszélnem, mert sokan nem 
tudják, mi a család? Tulajdonképen egy mindig 
jobban elmosódó fogalom lesz. Ha a munka-
nélküliség tovább tart, a család végül a privile-
gizáltak előjogává válik. A család nemcsak az 
államnak alapja, hanem a népnek egyetlen biz-
tosítéka is. Az a nép, amely belenyugszik abba, 
hogy a családalapítás időpontja kitolódjék a 
végtelenségig, tulajdonképen saját halálos íté-
letét fogadja el. Könnyen kiszámítható, hogy 
bizonyos időn belül majd a népesség csökke-
nése végzetes méreteket ölt. A nép előbb-utóbb 
kihal. A kihalás természetesen nem lehet olyan 
rapid, mint például a délamerikai indián tör-
zseknél. Európában milliós embertömegről van 
szó, azonban a kihalás kiszámítható időn belül 
bekövetkeznék, ha erőszakosan is nem tudnának 
olyan gazdasági berendezkedéseket létesíteni, 
amelyek újra megkönnyítsék a családalapítást. 

— A tanulás, a munkára felkészülés ideje 
Közép-Európában átlagban a tizennyolcadik, 
vagy huszadik életévig tart el. Ezután követke-
zik a munka megszokása és ez körülbelül a 
huszonötödik évig tart. Most ez az öt esztendő 
kiesik azoknak az életéből, akiket a németek 
kényszerű rendelkezése sujt. A kivezető módok 
praktikusak és hasznosak. A munkahelyekről a 
közjó, a család gondolatának feláldozott embe-
rek munkatáborokba, közmunka szolgálatába 
kerülnek. Ez annyit jelent, hogy bizonytalan 
időre csupán a legszükségesebb élelmezést, a 
legszükségesebb elhelyezést, esetleg a legszük-
ségesebb ruházkodást kapják meg munkájuk 
ellenértékéül. Férfiak és nők öt esztendőn ke-
resztül katonai szolgálatot teljesítenek ásóval, 
kapával, mosogatóronggyal, szeméthordólapát-
tal, azzal a munkaeszközzel, amit a munkából 
való kikapcsolódás idejére kezükbe ad az állam. 

— A rosszhiszemű beállítás és megítélés jo-
gosulatlan. Lehet, hogy ez az ötesztendei ki-
kapcsolódás a munka folytonosságából, a ta-
nult munka rendszerességéből, nem lesz hasz-
nára azoknak az ifjú embereknek. Ám fel kell 
áldozni az egyént a legmagasabb érdeknek, a 
esalád érdekének. 

—• Az öregségnek és a fiatalságnak a harcát 
kellene ebben a kegyetlen ós mégis olyan szük-
séges intézkedésben látni, ha nem tudnánk azt, 
hogy százezrével vannak munkanélküli har-
mincötesztendősök, már pedig a harmincötesz-
tendősöket mégsem lehet öregnek nevezni. A 
harmincesztendős, munkaképességének és erejé-
nek teljében levő ember már félredobottnak, el-
használtnak érzi magát, mert nincs rá szükség. 
El kellett végezni a kegyetlen operációt, hogy a 
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harmincesztendőst meg lehessen menteni. Mert 
a harmincesztendős családos. És ha nem az, kell, 
hogy azzá lehessen. 

— Valahol olvastam egy úrnak a nyilatkoza-
tát. „Mi lenne, ha Európa államfői közösen el-
határoznák, hogy női munkaerőt nem szabad 
alkalmazni." Ez fenséges álom. El sem képzel-
hető az a világot felforgató mozgalom, amely 
ennek nyomán keletkezne. A békebeli jólét 
állna helyre. A tízezerfrankos kedvencek helyét 
elfoglalná két-három dolgos családapa. Ha pe-
dig nem fogják elrendelni, bizonyos, hogy egy 
férfiforradalom fogja elkergetni helyükről azo-
kat, akik, bizony sokhelyütt, nagyon méltatlanul 
veszik el a férfiak kezéből a kenyeret. 

— Kénytelen voltam kitérni a német sziszté-
mára, mert hiszen a családvédelmi kongresszus-
nak célja a családnak mentől hathatósabb vé-
delme. Ez már Németországban biztosítottnak 
látszik, azonban ez elszigetelt jelenség, erről mi 
aligha is tárgyalhatunk. Nincs célja. Égető pro-
blémáinkat a többi európai államok keretébe 
kell beleillesztenünk. Ilyenek például a peda-
gógiai kérdések. Az állam akármekkora össze-
geket is öl bele iskoláiba, ha még oly kiváló 
tanerőket alkalmaz is, az ifjúság sorsa a csa-
ládi élet szentélyében, az otthonokban pecséte-
lődik meg. Az iskolapad alkalmas a tudás ki-
művelésére, az ismeretek gyarapítására. S ez 
az, aminek nevelésére az iskola csak másodsor-
ban alkalmas. Tételeket, elméleteket meg lehet 
tanulni, de azokat alkalmazni, ahhoz az érzés-
világ finomsága, a megítélés könnyedsége 
szükséges. Ez tehát a lélek feladata lehet csak, 
ami cselekedeteink normális értékét megszabja. 
S ami az emberi értéket az életben eldönti, az 
nem ismereteink gazdagságától függ, hanem 
mindenekelőtt lelkierején, kitartásán, jellemén 
múlik. Különösen most kell ezt hangsúlyoz-
nunk, amikor annyi lehetetlen kísérlettel kell 
kiverekedni az érvényesülést annak, aki biztos 
akar lenni a holnapnak szolgálatában. Nem 
fantaszta, ideges emberek, hanem becsületes, 
munkabíró társadalom a záloga a nemzeti jö-
vőnek. 

— A tömegek korát éljük és én mégis az 
egyénben bíznék inkább, mint az anyagnak 
tehetetlenségében. Öntudatos emberekre, humá-
nus lelkekre és becsületes akarásokra kell ne-
velni a jövő munkásait, akiken a megalkuvás 
már úgy sem segíthet. Egy őszintébb világ 
vajúdásánál állunk és kérdem, hogy amikor az 
iskola neveltjeit napról-napra annyi feladattal 
zaklatjuk, hogy anyanyelvükről helyes fogal-
makkal rendelkezzenek, vájjon miért nem for-
dítanak legalább is éppen annyi gondot az er-
kölcsi érzékük fejlesztésére? 

— Generációk jellemén múlott sokszor a jö-
vőt hódító nemzet dicsősége. Éppen ezért sze-
retném hangsúlyozni, hogy az egész művelt vi-
lágnak milyen egyetemes érdeke, hogy a csa-
ládot s az onnan kiáradó nevelést miként le-
hetne a fiatalság érvényesülésébe annál inkább 
belekapcsolni, minél nehezebb lesz hétköznap-
jaink élethalálharca . . . 

— . . . Még csak annyit: Kongresszusunkra 

már rengeteg a jelentkező. Nagyon sok kiváló 
pedagógus és világhírű szociológus jelentette 
be, hogy előadásaikkal kívánják szolgálni kon-
gresszusunk ügyét. Szakemberek fogják meg-
világítani a civilizáció és a kultúra ritmusá-
nak divergens voltát. Statisztikák és vetített 
fényképek számolnak be a politikai jelszavak, 
a betegségnek és az alkoholnak tűzhelyeket 
feldúló arányáról. Vitaelőadásokat rendezünk 
az iskolák, egyetemek nevelésügyének kéi-dé-
séről és behatóan megvitatjuk a munkás, főleg 
pedig a földinívelő lakosság nevelésügyének 
problémáit. 

Megtudtam még azt, hogy a mai napig 27 
nemzet jelentette be részvételét, mintegy 110 
kiküldöttel. Legtöbben lesznek a japánok — a 
kiküldöttek száma 15 —, egy tanár képviseli 
Jugoszláviát. Meglepő, hogy az orosz szovjet, 
amely a családvédelemről a mi fogalmaink 
szerint valóban a legkevesebbet beszélhet, nyolc 
képviselővel vesz részt, — egy-egy a szovjetunió 
államaiból. Egyenesen szenzációképen fog hatni 
az ötágú csillagos sapkás alak a Vaticán-állam 
két főpapja mellett. Nyáry László. 

H Í R E K 
Nemzeti Munkahét. 

Hatalmas ünnepségekkel rendezi meg a TESz 
szeptember 29. és október 7. között a Nemzeti 
Munkahetet. A Társadalmi Egyesületek Szö-
vetsége a Nemzeti Munkahét megrendezésével 
új fogalmat iktatott be a magyar közvéle-
ménybe, amelynek gazdasági jelentőségeit a 
mult eredményei alapján ma már mindenki 
tudja. A nemzet egyetemes érdekeinek szem-
pontjából indította el a TESz a Nemzeti Munka-
hét szervezkedését, mert kétségtelenül beiga-
zolódást nyert, hogy társadalmi úton lehet 
lökőerőt adni a gazdasági élet aléltságának. 
Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy a 
TESz a helyes utat választotta, mert ez a 
csonka ország csak a békés teremtőmunka esz-
közeivel demonstrálhatja kellőképen élniakará-
sát a Duna-medencében. Ebben nincs politi-
kum, csak reális elgondolás, amely a nemzet 
távoli célkitűzéseinek megvalósítására szolgál. 
A Nemzeti Munkahét hatalmas propagatív 
erejű megnyilatkozása komoly eredményeket 
érlelt meg e téren. A tavalyi ünnepi esemé-
nyek a külföldi sajtóban olyan élénk visszhan-
got keltettek és olyan szimpátiával találkoz-
tak, amilyent még semmiféle magyar ügy nem 
ért el külföldön. Az ország békés törekvései és 
alkotó vágyának kiteljesülése még az ameri-
kai sajtóban is olyan alátámasztást kapott, 
amellyel a TESz komoly szolgálatot tett az or-
szágnak. 

Gazdasági vonatkozásaiban kétségtelenül je-
lentős eredményt mutatott föl a Nemzeti 
Munkahét. A főváros forgalmában 2 millió 
800 ezer pengő forgalomtöbbletet jelentett, ame-
lyet a vidéki és külföldi vásárlóközönség jut-
tatott Budapest gazdasági érhálózatába. 
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A mult eredményei alapján az idén fokozot-
tabb mértékben készül a TESz a Nemzeti 
Munkahétre, amelyet szeptember 29. és október 
7. között rendeznek meg sokkal szélesebb kere-
tek között. Különös súlyt és jelentőséget köl-
csönöz az ezévi Nemzeti Munkahétnek, hogy 
annak keretében ünneplik meg Horthy Miklós 
kormányzó Budapestre történt bevonulásának 
tizenötesztendős évfordulóját. Ezen a törté-
nelmi évfordulón, amelyet szeptember 30-án a 
békeévek csillogására emlékeztető fénnyel és 
pompával rendeznek meg, résztvesz az egész 
ország, vármegyék, városok és községek kül-
döttségei díszmagyarban és népviseletekben 
és hódoló felvonulásban tisztelegnek a Kor-
mányzó előtt. A nagyszabású ünnepi hétre a 
TESz a vidéki tömegek felutazásának meg-
könnyítésére féláru vasúti kedvezményt bizto-
sított, a várható nagyarányú idegenforgalomra 
való tekintettel pedig a külföldiek számára tel-
jes vízummentességet eszközölt ki. Ezzel egy-
idejűleg az összes európai államokban megindí-
totta a Nemzeti Munkahét propagandáját, 
amely a jelek szerint komoly idegenforgalmat 
eredményez. 

A Nemzeti Munkahét idei programmja telje-
sen felöleli a nemzeti munka minden területét. 
Kulturális részeiben a magyar képzőművészet, 
zeneművészet, a dalköltészet és a legpregnán-
sabb magyar irodalom jut szóhoz. A magyar 
iparművészet felkarolására több előadást, a 
ruhadivatnak a hagyományokon alapuló ma-
gyaros megreformálására pedig divatbemutató-
kat rendeznek. Fölelevenítik Széchenyi István 
száz év előtti Magyar Bálját, amely exkluzív 
jellegével és fényes külsőségeivel szintén a ma-
gyar g-ondolatot szolgálja. Végül értékes tar-
talmat ad ennek a társadalmi megmozdulás-
nak ötvenkét érdekképviselet kongresszusa, 
amelyen az orvosok, ügyvédek, mérnökök, a 
gyárosok, a kereskedők az érdekkörükbe vágó 
problémákat vitatják meg. Leszögezik külön 
kívánságaikat és meghatározzák a nemzeti 
munkaközösségben való további tevékenységük 
irányvonalait. A programmnak tömör vázlatán 
kívül részleteiben meglepően új elgondolások 
érvényesülnek, amelyek nagy érdeklődésre tart-
hatnak számot. 

Ha végignézünk ezen a szerteágazó grandió-
zus előkészítő munkán, meg kell állapítanunk, 
hogy a TESz a gazdasági életnek társadalmi 
úton való megszervezésével megtalálta azt az 
utat, amely a nemzet boldogulásának a meg-
teremtéséhez vezet. A társadalmi széthúzás he-
lyett az összefogás gondolatát plántálja bele a 
magyar nemzetbe és ezen keresztül munkálko-
dik a nemzet céljainak elérése érdekében. 
A TESz akciója nem céloz mást, mint a ma-
gyarság építő munkájának és alkotókészségé-
nek tudatát akarja belerögzíteni a köztudatba 
és mindezt egy hét ünnepi eseményein keresz-
tül a világ szeme elé tárja. A Nemzeti Munka-
hét munkatankjaival akarja beledübörögni a 
világ közvéleményébe a magyar erőt, fajtánk 
elpusztíthatatlan élniakarását és azt, hogy a 
magyarságra még nagy feladatok várnak Kö-

zép-Európa békéjének megteremtésében és jö-
vőjének kialakulásában. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minisztér ium ügy-

és fogalmazószemélyzet i beosztása 
1934 szeptember hó 15-től. 

H ó m a n Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter a vezetése alatt álló minisztérium ügy-
beosztását, elnöki osztályának és ügyosztályai-
nak ügykörét, fogalmazási személyzetének be-
osztását és a felülvizsgálatot illetőleg az 1934. 
évi szeptember hó 15-től kezdődő hatállyal a 
következőképen rendelkezett. 

A minisztériumot, szétágazó ügykörének 
könnyebb áttekinthetősége érdekében, a követ-
kező öt csoportra osztotta: 

I. Általános igazgatás. Alkotja az ügykörében 
három részre tagolt elnöki osztály. 

II. Vallásügy. Alkotja az I. és II. ügyosztály. 
III. Művészet, tudomány, közművelődés. Al-

kotja a III., VII/1., VII/2. és VII/3. ügyosztály. 
IV. Közoktatás. Alkotja a IV., V/l., V/2., V/3, 

és VI. ügyosztály. 
V. Közalapítvány. Alkotja a VIII/1. és VIII/2. 

ügyosztály. 
Az elnöki osztály és az ügyosztályok ügybe-

osztását és személyzetét az alábbiakban álla-
pította meg: 

Elnöki osztály. 
Főnök: dr. Jalsoviczky Károly min. tan. c. és 

j. fclr. osztálytanácsos. 
Helyettes főnökök: Velics Lajos min. osztály-

tanácsos; dr. Kósa Kálmán min. oszt. tan. c. 
és j. felr. titkár. 

Fogalmazói személyzet: dr. Hertelendy Jenő 
min. oszt. tan. c. és j. felr. titkár; Laszkáry 
Miklós min. oszt. tan. c. és j. felr. titkár; dr. 
Kultsár István min. oszt. tan. c. felr. titkár; 
dr. Mártonfy Károly min. titkár; dr. Faikert 
Géza min. s. titkár. 

Szolgálattételre beosztva: dr. Trocsányi Zoltán 
tanügyi tanácsos; Palinay Levente számv. 
igazgató; Zábrák Dénes számvizsgáló; Va-
nyek József számellenőr. 

Pedagógiai előadók: Kehrer Károly kir. tanfel-
ügyelő; dr. Horváth Kálmán áll. középisk. 
igazgató; dr. Szombatfalvy György áll. közép-
isk. igazgató; dr. Loczka Alajos igazg. c. felr. 
áll. középisk. tanár. 

A miniszter titkári hivatala: vitéz dr. Terbócz 
Miklós min. titkár, személyi titkár; dr. Pal-
kovics Pál tanügyi s. fogalmazó; dr. Hives 
Henrik tanügyi fogalmazó-gyakornok. 

A politikai államtitkár titkári hivatala: gróf 
Kuun István min. oszt. tan. c. és j. felr. tit-
kár, személyi titkár. 

Az adminisztratív államtitkár titkári hivatala: 
Papp Szilágyi Egon min. titkári c. és j. felr. 
s. titkár, személyi titkár. 
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I. Ü g y o s z t á l y . 

Főnök: dr. Madarász István min. tanácsos. 
Helyettes főnök: dr. Jalsovszky Jenő min. ta-

nácsos. 
Szolgálattételre beosztva: dr. Ignátz László tan-

ügyi s. fogalmazó. 

I I . Ü g y o s z t á l y . 
Főnök: dr. Tóth István h. államtitkári e. és 

min. osztályfőnöki j. felr. min. tanácsos. 
Helyettes főnök: dr. Sárkány Alfréd min. tan. 

c. ós j. felr. osztálytanácsos. 
Szolgálattételre beosztva: dr. Draskóczy Mihály 

fogalmazó-gyakornok; Prodán János min. 
oszt. tan. c. és j. felr. II. oszt. számv. főtan. 

I I I . Ü g y o s z t á l y . 
Főnök: ifj. báró Wlassics Gyula dr. h. állam-

titkár. 
Helyettes főnökök: vitéz dr. Haász Aladár min. 

tan. c. és j. felr. osztálytanácsos; dr. Kisfaludy 
Kálmán min. tanácsos. 

Fogalmazói személyzet: dr. Mariay Ödön min. 
tan. c. és j. felr. osztálytanácsos; dr. Balogh 
László min. titkári c. felr. s. titkár. 

Szolgálattételre beosztva: dr. Schneller Vilmos 
közp. előadó; dr. Takács Menyhért tanügyi s. 
fogalmazó. 

I V . Ü g y o s z t á l y . 
Főnök: dr. Olay Ferenc min. osztálytanácsos. 
Helyettes főnök: dr. Fülei Szántó Endre min. 

oszt. tan. c. felr. közp. előadó. 
Fogalmazói személyzet: dr. Molnár Andor min. 

oszt. tan. c. és j. felr. titkár; dr. Eyssen Tibor 
min. titkár; Ottó László min. titkári c. és j. 
felr. s. titkár; vitéz dr. Nagy Iván min. s. 
titkár. 

Szolgálattételre beosztva: dr. Rudai Rezső tan-
ügyi fogalmazó; dr. Szalay Béla tanügyi s. 
fogalmazó; dr. Martonyi János fogalmazó-
gyakornok (katonai szolgálatot teljesít). 

V/l. Ü g y o s z t á l y . 
Főnök: dr. Vajdinger Gyula min. tanácsos. 
Helyettes főnök: dr. Körösi László min. tan. c. 

felr. osztálytanácsos. 
Fogalmazói személyzet: dr. Szőke Zoltán min. 

titkár. 
Szolgálattételre beosztva: dr. Gaibel Sándor 

tanügyi fogalmazó; dr. Farkas László tanügyi 
fogalmazó-gyakornok. 

Pedagógiai előadók: Barthos Indár tanker, kir. 
főig. c. felr. áll. középiskolai igazgató; Liber 
Béla igazg. c. felr. áll. középisk. tanár. 

V/2. Ü g y o s z t á l y . 
Főnök: dr. Bernáth Géza min. tan. c. felr. osz-

tálytanácsos. 
Helyettes főnök: dr. Damjanovich Lajos min. 

oszt. tan. c. és j. felr. titkár. 
Fogalmazói személyzet: dr. Huszka János min. 

titkár; dr. Kreitl Géza min. titkár: dr. 
Schöpflin Pogány Károly min. s. titkár. 

Szolgálattételre beosztva: dr. Emődy István 
tanügyi s. fogalmazó. 

Pedagógiai előadók: dr. Keleti Gyula kir. tan-
felügyelő; Stróbl Ernő áll. felsőkeresk. isk. 
igazg.; Bolle Lajos áll. gazd. szaktanító. 

V/3. Ü g y o s z t á l y . 
Főnök: vitéz nemes Marschalkó Kornél vezér-

tanácsnok. 
Fogalmazói személyzet: vitéz Magyar Pál al-

tanácsnok; Linkes Ferenc főelőadó, inten-
dáns; vitéz Szamosváry János főelőadó. 

V I . Ü g y o s z t á l y . 
Ügyköre: Népiskolák és kisdedóvodák, állami 
és nem állami tanítói és óvónői állások szerve-
zése. Állami iskolák és óvodák dologi ügyei. 
Állami és nem állami tanítók és óvónők sze-
mélyi ügyei. Állami és nem állami iskolák és 
óvodák nem elvi jelentőségű tanulmányi ügyei. 
A tankötelezettség végrehajtása. Népoktatási 
statisztika. A népoktatással kapcsolatos egye-
sületek ügyei. Népiskolákkal kapcsolatos ifjú-
sági, tanítói könyvtárak és kölcsönkönyvtárak 
ügyei. Tanítói internátusi alapok. Az Eötvös-
Alap és Ferenc József Tanítók Háza dologi 

ügyei. 

Főnök: dr. Hxiszka Ernő min. tan. c. és j. felr. 
osztálytanácsos. 

Helyettes főnök: dr. Antalfia Antal min. osz-
tálytanácsos. 

Fogalmazói személyzet: dr. Boreczky Elemér 
min. oszt. tan. c. és j. felr. titkár; dr. Nagy-
iványi Fekete Géza min. oszt. tan. c. és j. felr. 
titkár; dr. Sántha Gábor min. titkár; dr. Si-
mon László min. titkár; dr. Jantsits Tibor 
min. titkár; dr. Lőrinczy Szabolcs min. s. 
titkár. 

Szolgálattételre beosztva: Babocsay Lajos kir. 
tanfelügyelő; dr. Beyer Ede kir. tanfelügyelő; 
dr. Bruck Ferenc tanügyi s. fogalmazó; dr. 
Vratarics György fogalmazó-gyakornok. 

V11/1. Ü g y o s z t á l y . 
Főnök: dr. Nevetős Gyula min. tan. c. és j. felr. 

osztálytanácsos. 
Helyettes főnök: dr. Jeszenszky Sándor min. 

tan. c. és az V. fiz. oszt. j. felr. közp. előadó. 
Szolgálattételre beosztva: dr. Czakó István min. 

titkári c. felr. belügyminiszteri s. titkár; dr. 
Bisztray Gyula tanügyi s. titkár; dr. Pataky 
Mária s. tanfelügyelő. 

VI1/2 . Ü g y o s z t á l y . 
Főnök: dr. Tárczay Felicides Román min. tan. 

c. felr. orsz. testnevelési főfelügyelő. 
Helyettes főnök: Ivánkovits Kálmán min. titkár. 

VI1/3. Ü g y o s z t á l y . 
Főnök: Matolcsy Oszkár főtanácsnok. 
Helyettes főnök: Kuczkay Endre tanácsnok; 

Kiss Sándor gazd. előadó-helyettes. 
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V I I I / l . Ü g y o s z t á l y . 

Főnök: dr. Rácz Kálmán min. tan. c. és j. felr. 
osztálytanácsos. 

Helyettes főnök: dr. lovag Ybl Ervin min. osz-
tálytanácsos. 

Szolgálattételre beosztva: dr. Salamon János 
tanügyi s. fogalmazó. 

V I I 1 / 2 . Ü g y o s z t á l y . 
Főnök: dr. K. Kováts Gyula min. tanácsos. 
Helyettes főnök: dr. Hoór Károly min. osztály-

tanácsos. 
Fogalmazói személyzet: dr. Irmey Lajos min. 

tanácsos; Siklós Árpád kir. közalapítványi 
igazgató; Bolgár Béla kir. közalapítv. igazg.; 
Lachnit Károly kir. közalapítv. igazg.; Jászay 
Jenő kir. közalapítv. igazg.; Péchy Lajos kir. 
közalapítv. igaz.; Uher Károly kir. közalapítv. 
igazg., gazd. főtanácsos; Schenkengel László 
kir. közalapítv. erdőtanácsos; Lászlóffy Ernő 
kir. közalapítv. főerdőmérnök; Leicht Ottó 
kir. közalapítv. főerdőmérnök; Meyer László 
kir. közalapítv. erdőmérnök. 

Szolgálattételre beosztva: ifj. Tóth István kir. 
közalapítv. gazd. gyakornok; Genersich László 
kir. közalapítv. erdőgyakornok; dr. Darázs 
Sándor kir. közalapítv. I. oszt. számv. főtaná-
csos. 

Pápai kitüntetés. Schlenker Mihály bonyhádi 
igazgató-tanítót a pápa Őszentsége 40 éves 
szolgálati jubileuma alkalmából érdemei el-
ismeréseid a „Pro Eeclesia et Pontifice" érdem-
renddel tüntette ki. A magas helyről jött el-
ismerést Virág Ferenc pécsi püspök Bonyhá-
don, egyházközségi díszközgyűlés keretében 
adta át. Előző este Schlenker Mihály igazgató-
tanító lakásához, a helybeli tűzoltózenekar rész-
vételével. lampionos kivonulás volt. Több dal 
eljátszása után dr. Patton János mohácsi hit-
tanár a volt tanítványok nevében köszöntötte 
az ünnepeltet. Másnap a Himnusz eléneklése s 
Bauer József bonyhádi plébános megnyitó-
beszéde után Virág Ferenc megyéspüspök 
Schlenker Mihály érdemeit méltatta s átadta 
a kitüntetést. 

Dr. Halmos Andor kir. tanfelügyelő a 
tolnamegyei tanítóság nevében üdvözölte a ki-
tüntetettet és minden tanító elé követendő pél-
daképül állította. Kránitz Lajos bonyhádi hit-
tanár a helybeli tanítói testület, Blandl György 
nagymánjToki plébános, kerületi esperes a ke-
rület nevében, Barabás Andor az egyház-
megyei tanítóegyesület nevében, Rózsa Sándor 
reálgimnáziumi tanár a bonyhádi ág. hitv. ev. 
egyházközség, Hajós Béla reálgimnáziumi igaz-
gató az intézet, Bányai Henrik dombóvári 
igazgató-tanító az országos tanítói egyesület, 

Benke Antal a „Vas Gereben" Irodalmi Társa-
ság (melynek az ünnepelt elnöke), Buer Emil 
Apar község és Gáthy Hugi a család nevében 
fejezte ki szerencsekívánatait a kitüntetés al-
kalmából. Az üdvözléseket az ünnepelt azzal 
az ígérettel köszönte meg, hogy élete idejét to-
vábbra is ezekre a szent célokra fogja szen-
telni. Dr. Schreck Ádám orvos, egyházközségi 
világi elnök zárószavai és a pápai Himnusz 
eléneklése után a díszközgyűlés véget ért. 

Két nyugalomba vonuló tanító ünneplése. Szép 
ünnepély volt a fejérmegyei Göbölyjárás pusz-
tán augusztus hó 26-án abból az alkalomból, 
hogy Flórschutz Ede igazgató-tanító és Per 
Lajos göbölyjárási kántortanító nyugalomba 
vonultak. Az ünnepélyen Hajós József marton-
vásári esperes-plébános méltatta a nyugalomba 
vonuló tanítók érdemeit, miközben vázolta a 
pusztai tanítók nehéz helyzetét s értékes ne-
velői munkáját, majd átnyújtotta az ünnepel-
teknek a megyéspüspök elismerő iratát, mely-
ben Per Lajost munkásságának elismeréséül 
igazgató-tanítónak nevezte ki. A gyermekek és 
a szülők hálás köszönete és érzékeny búcsúzása 
után a tantestület nevében Novakovics Anna 
aggszentpéteri tanítónő búcsúzott az ünnepel-
tektől. Majd Kotsó Árpád pilisvörösvári és 
Gontha Árpád váli plébános, mint régi munka-
társak köszöntötték az ünnepelteket. Gróf 
W impf fen Viktor iskolafenntartó meleg szavak 
kíséretében egy-egy értékes emléktárgyat nyúj-
tott át a nyugalomba vonuló tanítóknak. Hor-
váth Vince iváncsai plébános zárószavaival ért 
véget az ünnepély, amely után búcsúvacsora 
volt az ünnepeltek tiszteletére. 

Békés vármegye Törvényhatósági Iskolánkí-
vüli Népművelési Bizottsága folyó évi július 
hó 14-én tartotta nyári rendes közgyűlését 
Gyulán, vitéz sarkadi Márky Barna dr. alispán 
elnöklete alatt a vármegyeháza kis tanácster-
mében, a bizottsági tagok szép érdeklődése 
mellett. Tantó József népművelési titkár rész-
letesen ismertette elsősorban a bizottság 13. évi 
működését, vagyis az 1933/34. tanévi tevékeny-
ségről való beszámolót. Számokban összesűrítve 
a munka eredménye az elmúlt tanév folyamán 
2 megyei városban, 28 községben, 153 tanya-
körzetben összesen 4488 népművelési és köz-
műveltségi előadás volt. Ez előadásokat kísérő 
szavalatok száma 3560, énekdarabok száma 
2038, zenedarabok száma 508. Műsoros délutá-
nok és esték száma 322. — Szabályszerű vizsgá-
lattal befejeztek 8 analfabéta tanfolyamot, 
záróünnepséggel befejeztek 7 alapismeretter-
jesztő tanfolyamot, 10 népművelési és köz-
műveltségi tanfolyamot, 3 művészeti és kedély-
képző tanfolyamot, 32 gyakorlati és ügyességi 
tanfolyamot és 27 nőnevelési tanfolyamot. A 
tanfolyamok együttes száma volt: 87, óra-
száma: 5302, hallgatóinak együttes száma pe-
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dig: 2219 egyén. Gyermekek részére szórakoz-
tató mesedélután volt 545, tanulmányi kirán-
dulás 19, népművelési hangverseny 12, műked-
velői előadás 236, alkalmi ünnepség 136, köz-
művelődési rádió-előadássorozat 67. 

A népművelési órák (egységek) száma ezek 
szerint 11.127. 

Az előadók összes száma 1186. Forgalomban 
volt 122 közkönyvtár, amelyből kikölcsönzött 
12.526 egyén 46.639 könyvet. A népművelést 
szolgálta ezenkívül 74 közrádió, 4 gramofon, 
67 vetítőgép, 16 népház és 2 múzeum. Működött 
32 daloskör, 1330 taggal. A közkönyvtárak gya-
rapodtak 1600 kötetfel. 

A közgyűlésen a tanévi beszámolójelentés 
függelékeképen az elmúlt 1931/32—1933/34. tan-
évi hároméves népművelési időszak lefolyásáról 
is jelentést tett a népművelési titkár. Visszapil-
lantást vet a hároméves munkaterv főbb cél-
jaira, mely a népművelés tervszerűsége és 
belső fejlesztése érdekében: az analfabétizmus 
elleni küzdelmet, gazdasági tudás fejlesztését, 
az egészségügyi ismeret terjesztését, a nemzeti 
élet fontos kérdései iránt való közömbösség 
megszüntetését és a nők továbbművelését fog-
lalta programúiba. Ezt a tervet a békésmegyei 
népművelés a 3 éves időszak alatt kitartóan 
szolgálta azáltal, hogy a bizottság előadásai 
mindig a vármegye időszerű gazdasági kérdé-
seit tárgyalták. A gazdaság körében az Alföld-
fásítás, a szikjavítás, a Körösök hajózhatóvá 
tétele, vadvizek levezetése, a vizek mellett kert-
gazdaságok létesítése, a méhészkedés, gyapjú-
termelés voltak az előadásoknak leggyakoribb 
tárgyai. 

Az egészségi, erkölcsi és nőnevelési téren 
ugyancsak a vármegye szükségletei voltak 
irányadók. 

Majd részletesen ismertette a népművelési 
titkár az 1934/35—1936/37. tanévekre terjedő új 
hároméves népművelési időszak munkatervét. 
Az új hároméves munkatervben a bizottság a 
helyi népművelési szükségleteken és az eddigi 
Programm folytatásán felül különös súllyal 
veszi gondozásba a valláserkölcsi, nemzetneve-
lési, állampolgári és családvédelmi ismereteket. 

Nagy gondot fog fordítani a társadalmi szer-
vezetek keretében végezhető gyermekgondozás 
kérdésére, népies nemzeti szépségeink ápolá-
sára, az analfabétizmus elleni küzdelemre és 
a könyvtári hálózat további kiépítésére. 

Tárgyalta a bizottság a vidéki színtársulatok 
működését a községektől érkezett jelentések alap-
ján. Majd az egyes könyvtárkezelők jutalmazá-
sára és daloskörök támogatására tiszteletdíjat 
szavazott meg. A kiválóan működő népművelők-
nek díszokevéllel való kitüntetését határozta el. 
Végül a titkár bemutatta a bizottság megbízásá-
ból szerkesztett II. Évkönyvet. 

Az előterjesztések elhangzása után az el-
nöklő alispán bensőséges meleg szavakkal kö-
szönte meg a titkár munkálkodását s úgy ezért, 
mint az Évkönyv szerkesztése körüli fáradozá-
saiért a bizottság legteljesebb elismerését tol-
mácsolta. 

Népgondozás a népművelés révén. Zala vár-
megye alispánja rendeletet adott ki, amelyben 
utasítja a közigazgatás közegeit, hogy a vár-
megye területén a hajdan virágzó rákászatot 
újra karolják fel. Évtizedekkel ezelőtt ugyanis 
a zalamegyei lakosságnak jelentékeny jöve-
delmi forrását alkotta a rákászat, mert a zalai 
rákot, amely ott a természeti viszonyoknál 
fogva különösen jól tenyészik, mindenütt is-
merték és szívesen vásárolták. A gazdasági és 
főleg az ipari viszonyok azonban a népet el-
térítették ettől a foglalkozástól, úgyhogy Zalá-
ban ma a rákászás már csak a ritka kedvtelé-
sek közé tartozik. Ezen fog segíteni a vár-
megye gondos alispánjának rendelkezése azzal, 
hogy a közigazgatási bizottságokat a rákászás 
elősegítésére felhívja. De egyúttal felhívja a 
helyi népművelési bizottságokat is, hogy azok 
a kérdésről, annak természetrajzi és gazdasági 
vonatkozásairól a népet megfelelően tájékoz-
tassák és kioktassák. A kioktatáshoz szükséges 
természettudományi adatokat az alispán ren-
delete részletesen közli. 

Népművelési munka Nagykanizsán. Zala vár-
megye Iskolánkívüli Népművelési Bizottságá-
nak hathatós támogatása mellett Nagykanizsa 
megyei város helyi népművelési bizottsága, dr. 
Krátky István polgármester elnöklete mellett, 
tevékeny népművelési munkát végzett az 1933/34. 
tanévben. A helyi bizottság segítségére siettek 
egyes iskolák testületei és a társadalmi egyesü-
letek. Az I. és II. kerületi népművelési munkála-
tok megszervezését és vezetését Filó Ferenc áll. 
elemi iskolai igazgató, népművelési gondnok, a 
III. kerületben (Kiskanizsán) Kovács Illés áll. 
elemi iskolai igazgató, népművelési gondnok vé-
gezte. 

A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör, 
továbbá a Katolikus Legényegylet és a Keresz-
tyén Ifjak Köre eredményes népművelési mun-
kát végeztek. A városi zeneiskola tanári kara 
pedig értékes előadásaival nagyban szolgálta 
a város és a vidék magyar zenei kultúráját. 

A lielyTi népművelési bizottság nagy gondot 
fordított a gazdák és a leventeifjak művelé-
sére, sőt a fogházban is tartott sorozatos elő-
adásokat. A tanév folyamán volt összesen 144 
előadás, ebből vetítőgépes előadás volt 8, al-
kalmi ünnepség 6 és műkedvelői előadás 4. 
Az egyes előadásokat zene-, énekszámok és 
szavalatok egészítették ki. Elhangzott 103 zene-
szám, 57 énekszám és 45 szavalat. 

Rendezett a bizottság három 60—60 órás alap-
ismeretterjesztő tanfolyamot, melyet 121 hall-
gató látogatott, egy 80 órás analfabéta tanfo-
lyamot, melyen 21 felnőtt tanulta meg az írás-
olvasást, gyorsírói tanfolyamot, melyet 25 hall-
gató és olasz nyelvi tanfolyamot, melyet 33 
hallgató végzett el sikeresen. A tanfolyamok 
záróvizsgáján megjelent a vármegyei népmű-
velési bizottság elnöke, Bödy Zoltán alispán, a 
bizottság ügyvezető elnöke, vitéz dr. Barnabás 
István kir. tanfelügyelő, dr. Krátky István pol-
gármester, a helyi bizottság enöke és vitéz Lisz-
kay Endre ezredes, katonai állomásparancsnok 
számos tiszt kíséretében. 
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A helyi bizottság a tanfolyamok és előadások 
befejezése után nem fejezte be munkáját, ha-
nem éber figyelemmel kísérte az átmenőleg itt 
működő színtársulat kulturális és népművelő 
tevékenységét is, továbbá felkérte az iskolák 
cserkészcsapatainak parancsnokait, hogy tábo-
rozások alatt tartsanak egy-két előadást. 

Vas vármegye népművelési bizottságának sze-
repe a szombathelyi Ünnepi Héten. A szombat-
helyi Ünnepi Hétbe, amely országszerte élénk 
érdeklődést keltett, a Vasmegyei Népművelési 
Bizottság is belekapcsolódott és Vasi Nép-
művelési Gyöngyfüzér címén a vármegyei nép-
művelés eredményeit mutatta be. A Vasi Nép-
művelési Gyöngyfüzér három részből állt: a 
népművelési kiállításból, amely a népművelési 
női tanfolyamok eredményeit, a vasi népművé-
szetet és a háziipart mutatta be, továbbá egy 
nagy népi felvonulásból, melyen a megye kü-
lönböző részeinek lakossága, mintegy 3000 em-
ber vett részt, végül a szabadtéri színpadon 
rendezett népies előadásból, melyen a vár-
megyei helyi szokásokat, táncokat énekeket és 
a népművelés egyéb eredményeit mutatták be. 

Leventék rendszeres részvétele az iskolán-
kívüli népművelésben. Somogy vármegye a 
most kezdődő tanév elején „Útmutatót" bocsá-
tott ki a vármegyei népművelés megszervezésére. 
Az Ütmutató egyrészt közli a lefolyt 1933—34. 
tanév népművelési eredményeit, másrészt tájé-
koztatásokat ad a jövőre. E tájékoztatásaiban 
többek között tételenként való felsorolást ad ar-
ról a legfontosabb ismeretanyagról, amelyről 
minden községben előadásokat kell tartani. E té-
telek a következők: 1. Az egységes minőségi 
búzatermelés. 2. A vetőmag kiválasztása, elő-
készítése és vetése. 3. Hogyan lehet a baromfi-
tenyésztés hasznothajtó. 4. A tejszövetkezetek, 
mint a jobb tejár biztosítói. 5. A sertéspestis és 
az ellene való védekezés. 6. A veszettség. 7. Az 
otthon egészsége. 8. A fertőző betegségekről. 9. 
Az útrendészeti és közlekedésrendészeti szabá-
lyok. 10. Tiszteljük és tartsuk meg a törvényt. 
Az Ütmutató, amelyet a vármegye alispánja 
adott ki, ennek a tíz előadásnak meghallgatását 
a leventékre nézve kötelezővé teszi. Részletes 
utasításokat e tekintetben a Somogyi Levente 
című folyóirat közöl. 
Halálozás. Magyar Pál tiszakarádi ref. tanító 22 évi 
tanítói szolgálat után augusztus 31-én váratlanul el-
húnyt. Temetése szeptember 2-án volt a sátoraljaúj-
helyi közkórház halottasházából. A Zemplénvármegyei 
Tanítótestület nevében Rozsonday István áll. isk. 
igazgató búcsúztatta el meleg szavakkal. Temetésén 
résztvett a Tanfelügyelőség teljes tisztikara és számos 
kollegája. 

H I V A T A L O S R É S Z 

Áthelyezés. 
A m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter 

dr. Matlák József kir. segédtanfelügyelőt a 

baranyavármegyei kir. tanfelügyelőségtől a 
tolnavármegyei kir. tanfelügyelőséghez he-
lyezte át. 

Budapest, 1934. évi augusztus 31. 
A miniszter helyett: 

dr. Petri Pál s. k., államtitkár. 

Gyakorlóiskolai tanítói vizsgálatok. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr 1934. 
évi augusztus hó 17-én 44.714/V. a. 2. ü. o. számú ren-
deletével az 1934—35. iskolai évben gyakorlóiskolai taní-
tói vizsgálatok tartását engedélyezte. A vizsgálatok a 
folyó év október hónapjában fognak az erre a célra ki-
jelölt állami intézetek gyakorlóiskoláiban megtartatni. 
Vizsgálatra jelentkezhetik minden hosszabb tényleges ta-
nítói szolgálattal bíró állami elemi iskolai tanító. A vizs-
gálatra bocsátott jelentkezőknek a kijelölt napon 24 órá-
val megelőzően kiadott tételekről hat félórás tanítást kell 
lartaniok a népiskola tantárgyainak egész tárgyköréből. 
Számot kell adniok rajzkészségükről, énektudásukról és a 
kézimunkában való jártasságukról, továbbá felelniök kell 
a népiskolai Tantervi Utasítások, a tanítási módszer- és 
a vezérkönyv-irodalom köréből feltett kérdésekre. 

A sikeresen vizsgázók az állami tanító- és tanítónő-
képző intézetek gyakorlóiskoláiban megüresedő állásokra 
elsősorban fognak alkalmaztatni. 

A vizsgálat a vizsgázóktól saját költségükön kétnapi 
budapesti tartózkodást tesz szükségessé. A vizsgálatra 
való bocsátás iránti kérvények folyó évi szeptember hó 
30-ig a tanító- és tanítónőképző intézetek kir. főigazga-
tóságához (Budapest V, Báthory-utea 12, IV. emelet 26. 
Kultuszminisztérium) nyújtandók be. A kérvényhez mel-
lékelni kell: anyakönyvi kivonatot, a nyelvismeretről, 
irodalmi, társadalmi és egyéb tevékenységről szóló élet-
rajzot, zene-, rajz- és kézimunkakészségről tanúskodó 
esetleges bizonyítványokat, tanítói oklevelet, működési 
bizonyítványokat és esetleges egyéb minősítésről tanús-
kodó okiratokat. A vizsgálatra jelentkezőknek a szüksé-
ges további felvilágosítást a kir. főigazgatóság adja meg. 

Kir. Főigazgatóság. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Dr. ösz Béla: A nemzeti önérzetre való nevelés. — Bánky 
Endre: Képzőművészet az iskolában. — Dr. Frank Antal: 
A természettan tanításának nevelői értéke. — Drozdy 
Gyula: A kavics. — Iskolánkívüli népművelés. Leleszi Ko-
váeh Gáspár: A házinyúlról. — Gyakorlati pedagógia. 
Szalatsy Richárd: Miért nem süllyed el a megrakott 
hajó? — Hazai és külföldi tanügyi lapokból. Nevelési el-
vek. — Az otthon, az iskola és a nevelés. — Tudomány, 
irodalom, művészet. — Külföldi irodalom. — Külföldi 
szemle. — Egyesületi élet. —• Nyáry László: Beszélgetés 
M. P. de Vuyst-tal, az V. Családvédelmi Kongresszus elnö-
kével. — Hírek. Nemzeti munkahét. — A m. kir. vallás-
és közoktatásügyi minisztérium ügy- és fogalmazószemély-
zeti beosztása 1934 szeptember hó 15-től. — Hivatalos 

rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DBOZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LÖRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda Bpest, Múzeum-körút 8. 
A kiadásért felelős: CZAKÓ ELEMÉR. 
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HEGYESHALOM ág. hitv. evang. egyházközsége pályá-
zatot hirdet kántortanítói állásra. Természetbeni lakás, 
kert; 15 értékegység. Az alapfizetés 30%-át az egyháztól 
és államsegély. Az iskola német „A"-típusú. Pályázati 
határidő két hét. Kérvények a hegyeshalomi ág. hitv. 
evang. iskolaszékhez küldendők. (492) 

Évtizedes működés, többezer vevőnk 
a tanítóság köréből bizonyítja, hogy 

MEGBÍZHA TÓSÁ G 7 
MÉRSÉKELT ÁRAK! 
ELŐZÉKENY KISZOLGÁLÁS! 

tekintetében cégünk e l s ő h e l y e n áll. 

T R I B O N 
RUHÁZATI R. T. 

B U D A P E S T VIII, Ü L L Ó I s Ú T 

1 4 . TELEFON : 39-2-85, 31-2-97. 

Egyenruha és polgári szövetek, bélésáruk, női» 
és férfi fehérnemű, selyem, kötött» és szövött» 
áruk, paplan, keztyű, harisnya stb. áruk. 

KEDVEZŐ FIZETÉSI FELTÉTELEK. 

VIDÉKI RENDELÉSEKET A Z N A P I N T É Z Ü N K 

Iskolacipők 
2 7 - 2 0 31—35 36—39 „Strapa" fekete vagy 

barna egész cipő, fűzős _ O Eft Q Cf| 
vagy kapcsos O.OU ÍJ.OL) 

„Nebuló" fekete prima 
box. egész vagy fél iskola-
CÍDŐ. Barna s z i n b e n n _ n l r t _ A +50 f. ... 9.50 11.50 13.50 

„Cserkész" sportcipő, 
vizálló dulbox dupla- - t _ n ( _ _ _ 
talpú, bőr béléssel — l l . o U l ű . O U 

Mindenfajta gyermekcipő,tornacipő 
különösen tartós jó minőségben! 

Kovácsevics Milenkó 
IV.. P E T Ő F I S Á N D O R - U T C A 3 . 

(CIPÖOSZTAIjY IV., Városház-u. 3—5.) 
A m . t . Taní tó i Karnak 6 havi folyószámlahitel v . 5°/o cassasconto 

ALSÓEGRESKATA-i gróf Keglevich-uradalom egy_ ta-
nítói állásra pályázatot hirdet. Csak római katolikus férfi-
tanítók pályázhatnak. Fizetés állami tanítókéval egyenlő. 
Kezdő tanító segédtanító lesz. Helyi jelölt van. Kérvények 
válaszbélyeggel felszerelve méltóságos gróf Keglevich Gá-
bornéhoz eímzendők és Payer István plébános címére, 
Szentmártonkátára küldendők. Pályázati határidő a hir-
detés megjelenésétől számított nyolc nap. (505) 

KEREK református fiókegyházközsége előkönyörgő ta-
nítói állásra pályázatot hirdet, Kötelessége a mindennapi 
és ismétlő iskolás növendékek oktatása, vasárnaponkint 
prédikálás. Javadalma: 15 métermázsa búza, 100 pengő 
készpénz s egy szobából álló lakás. Kellően felszerelt 
okmányok folyó hó 25-ig református lelkészi hivatal, 
Kőröshegy címre küldendők. (491) 

P Á L Y Á Z A T O K « I 'v — — t 
PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-, 
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosai' 
szétknldhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

NAGYHALÁSZ református egyháza pályázatot hirdet 
a lemondás folytán megüresedett III. számú tanítónői ál-
lásra. Fizetés törvényszerű. Pályázati határidő 21 nap. 
Helyi jelölt van. Állás azonnal elfoglalandó. Kezdő ta-
nítónők segédtanítói minőségben alkalmaztatnak. Kér-
vények református lelkészi hivatal, Nagyhalász küldendők. 
Válaszbélyeg. (500) 

KÓKÁ (Pest megye) római katolikus egyházközsége 
a Néptanítók Lapja folyó évi 12. számában közzétett fel-
tételekkel most lemondás folytán megüresedett kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Pályázati határidő ok-
tóber 6. Választás október 8-án, 10 órakor. Az állás azon-
nal elfoglalandó. Helyi jelölt van. Egyházközségi el-
nök. (498) 

KOPPANYMEGYER református leányegyháza pályáza-
tot hirdet háromheti határidővel preorána tanítói állásra. 
Fizetés: lakás, kert, 880'44 P. Államsegélyért folyamo-
dunk. Református lelkészi hivatal, Bábonymegyer. (496) 
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EGYEK (Hajdú megye) római katolikus egyházköz-
sége nyugdíjazás folytán megüresedett II. számú fitaní-
tói állásra pályázatot hirdet. Javadalma 66 értékegység, 
ezt kiegészítő államsegély és természetbeni lakás. Ameny-
nyiben segédtanító választatik, javadalma a VKM rende-
letben előírt fizetésnek megfelelő 54 értékegységű 27 kat. 
hold föld, évi 66 pengő és természetbeni lakás. Ingatlan 
után az adókat javadalmas fizeti. Kötelességei: díjlevél 
és Rendszabályok szerint. A megválasztott a kántort he-
lyettesíteni köteles, kántori képzettség megkívántatik. Kel-
lően felszerelt pályázatok Egyek római katolikus plébánia 
címre küldendők válaszbélyeggel. Pályázati idő megjele-
néstől számított 21 nap. (497) 

GYÖNK ág. h. ev. egyesült magyar és német egyháza 
II . sorszámú kántortanítói állására pályázatot hirdet. Ja-
vadalom: készpénz 217"60 pengő, 62 pozs. mérő rozs, 
14'40 m3 kemény hasábfa házhoz szállítva, 14.237 D-öl 
föld haszonélvezete, 1126 D-öl rét. Munkaváltság címén 
körülbelül 136 pengő. Négyszobás lakás mellékhelyiségek-
kel. Kert. Stóla 54 fillér esetenként. Kántori teendők a 
három tanító között megoszlanak. Délutáni isteni tiszte-
letet tanító önállóan végzi. Belmissziói munka lelkész 
utasítása szerint. Énekkar vezetése megkívántatik. Pályá-
zati határidő három hét. Kellően felszerelt kérvények vá-
laszbélyeggel Mühl Sándor lelkész, iskolaszéki elnökhöz 
címzendők. (501) 

JASZSZENTANDRÁS róm. katolikus iskolaszéke Telki-
tanyai osztatlan iskolájához pályázatot hirdet helyettes 
férfitanítói állásra, a katonai szolgálatra bevonuló tanító 
helyére folyó tanévre. A helyettes tanító fizetése törvé-
nyes, azaz 10% helyi fizetés, a többi fizetés kiegészítő 
ál'amsegély, természetbeni lakás. Pályázati kérvények a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr rendelete sze-
rint kellőképen felszerelve, válaszbélyeggel ellátott borí-
tékkal együtt október l-ig a plébánia, Jászszentandrás 
címére küldendő. Az állás választás után azonnal elfog-
lalandó. (499) 

BEREMEND római katolikus egyházközség képviselő-
testülete a nyugdíjazással megüresedett II . sorszámú ta-
nítónői állásra pályázatot hirdet. Csak nők pályázhatnak. 
Német nyelv tudása előnyös. A fizetés 50%-a állam-
segély. Természetbeni lakás egy szoba, a többi kiegészí-
tés. Pályázati határidő a mostani meghirdetéstől számí-
tott három hét. Választás október 7-én, d. e. 11 órakor. 
Kérvények a plébánia hivatal címére küldendők. (495) 

SÄROSPATAK református egyháza nyugdíjazás foly-
tán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. 
Határidő lapmegjelenéstől 21 nap. Helyi javadalma: tör-
vényes lakbér, esetleg lakás. Kezdőfizetés 25%-a. Többi 
államsegély. Stóla 150—200 pengő. Kötelessége a reá-
bízott osztályok vezetése. Az összes kántoriak végzése. 
Énekkarvezetés. A gyülekezeti munkában segédkezés. Ál-
lás választás után azonnal elfoglalandó. Ha az állásra a 
helybeli kántorhelyettes tanító választatnék meg, annak 
helye töltetik be. Fizetése egyháztól a kezdő fizetés 40%-a. 
Többi államsegély. Törvényes lakbér. Orgonatudás meg-
kívántatik, amennyiben kántort elfoglaltsága esetén díj-
mentesen helyettesíti. A rábízott osztályok vezetésén kí-
vül köteles a vasárnapi iskolában, belmissziói munkában 
részt venni, énekkart díjmentesen vezetni. Válaszbélyeg-
gel ellátott, kellőleg felszerelt pályázatok a lelkészi hiva-
talhoz küldendők. Két éve működő helyi jelölt van. (489) 

MISKOLCI apostoli adminisztraturához tartozó és nyug-
díjazás folytán megüresedett kölesei görög katolikus kán-
tortanítói állásra pályázat hirdettetik. Kérvények Papp 
Antal érsek úrhoz címezve, a görög katolikus lelkészi hi-
vatalhoz küldendők, Jánk, Szatmár vármegye. Javadalom 
a lakás és kerten kívül 180 kg búza, 180 kg tengeri, 
2 öl tűzifa, államsegély. Pályázati határidő 1934 szep-
tember 27. választás 1934 szeptember 30-án. Helvi je-
lölt. (488) 

Harmóniumot , zongorát , hangszert 
ne vásároljon, amíg nem látta árjegyzékemet. 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

REMÉNYIN ÉL l Ä V ^ ' Ä 
A Zeneművészeti Főiskola szállítója. 

K é r j e l e g ú j a b b 3 2 . s z . á r j e g y z é k e m e t . 

Ó FEHÉR Tó római katolikus egyháztanácsa, mint is-
kolaszék, pályázatot hirdet a nyugdíjazás folytán megüre-
sedett II. tanítónői állásra. Javadalma: lakás, kert, 
20%-os helyi javadalom és államsegély. Kötelessége: díj-
levél szerint. Pályázati kérvények az ófehértói római ka-
tolikus iskolaszékhez, 1934 október 6-ig adandók be. 
Az állás helyettessel egy éve be van töltve. Választás ok-
tóber 7-én. (487) 

ENDRŐD római katolikus egyházközségi képviselőtes-
tülete pályázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett 
XX. sorszámú külterületi tanítói állásra. Javadalma: tör-
vényes fizetés és lakás. Kántoriakban jártas és gyakorlati 
tudásukat személyesen bemutató férfitanerők előnyben ré-
szesülnek. Megfelelő pályázók hiányában nőtanerők is 
választás alá kerülnek. A kérvényhez az illetékes plébá-
nos által kiállított erkölcsi bizonyítvány is csatolandó. 
A válaszbélyeggel ellátott kérvények október hó 7-ig a 
plébánia hivatalhoz küldendők. IIa ezen állásra már hely-
ben működő tanerő választatnék meg, a beérkezett kérvé-
nyek az így megüresedett külterületi állás betöltésénél 
vétetnek figyelembe. (4S2) 

SARKAD református egyháza pályázatot hirdet I. számú 
tanítói állásra. Javadalom: 25 értékegység és állami fize-
tés kiegészítés; lakás természetben vagy törvényes lak-
bér. Kötelességei mindazok, amelyek az E. T. V. t.-c. 
20. §-ban foglaltatnak és orgonista-kántor helyettesítése 
annak betegsége vagy akadályoztatása esetén és énekkar 
vezetésében segédkezés. Helybeli tanító választása esetén 
annak helyére választunk. Ezen állás javadalma a termé-
szetbeni lakás vagy lakbér mellett törvényszerű pénzfize-
tés. Költözködési átalányt az egyház nem ad. Pályázati 
határidő október 6. Kérvénvek válaszbélyeggel és a 
VKM 69.870—1933. VI. főosztály szám alatt elrendelt 
okmányokkal felszerelve Sarkad, református lelkészi hiva-
tal címre küldendők. (486) 

HAJDUDOROG kántori állása, melyre pályázatot hir-
detünk, nyugdíjas kántortanítóknak való. Javadalma szép 
lakás, 14 kat. hold föld. Választás október 4-én, délelőtt 
10 órakor. Megjelenés, költözködés önköltségen. Római 
katolikus plébánia. (485) 

MONOK református kántortanítói állására pályázatot 
hirdetünk. Fizetés törvényes. Pályázati határidő októ-
ber 6. Választás október 7-én. Személyes megjelenés fe-
lesleges. Állás azonnal elfoglalandó. Beruházás megvál-
tása 70 P értékben kötelező. Református iskolaszék. (481) 

KATYMÄR római katolikus egyházközsége nyugdíjazás 
folytán megüresedett I I . sorszámú férfitanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Fizetése törvényes. Helyi javadalom 70%, 
a többi államsegély. Csakis férfitanítók pályázhatnak, 
perfekt német tudással. Pályázati határidő 21 nap. Vá-
laszbélyeges és címzett borítékkal ellátott kérvények plébá-
nia hivatal címre küldendők. (480) 

MANDOK református egyházi presbitériuma pályáza-
tot hirdet a negyedik férfitanítói állásra. Fizetése és lak-
bére törvényszerű. Helyi hozzájárulás 10%. Kötelessége 
a reá bízandó osztályok tanítása, a belmisszióban való 
segédkezés s lelkésznek és kántornak szükség szerint való 
helyettesítése. Orgonapróba egyház meghívására önkölt-
ségen. Állás azonnal elfoglalandó. Pályázati határidő hir-
detés megjelenésétől nyolc nap. Református lelkészi hi-
vatal. (477) 
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SZAK ALI) község I. számú tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Az állásra csakis görög katolikus kántori ok-
levéllel és leventeoktatói képesítéssel rendelkező tanító 
pályázhat. Fizetés, lakás törvényes. Pályázati határidő 
október 8. Szakáldi iskolaszéki elnök, Hejőkeresztúr. Posta: 
Nyékládháza. (475) 

TISZAIGAR római katolikus egyházközsége kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma: 25 érték-
egység, természetbeni lakás, a többi államsegély. Köteles-
sége díjlevél szerint. Pályázatok e lap megjelenésétől szá-
mított tíz nap alatt a tiszaörsi plébánoshoz küldendők. 
Korteskedés kizáró ok. Énekpróba és választás október 
6-án. Költség nem téríttetik meg. (474) 

NAGYKÖRÖS községi iskolaszéke a Néptanítók Lapja 
folyó évi 15-ik számában közzétett óvónői állásra a pá-
lvázati határidőt szeptember 21-ig meghosszabbítja. Helyi 
jelölt van. (494) 

H 1 1 R D E T É S E * 
H i r d e t é s e k é r t a s ze rkesz tőség n e m vá l l a l fe le lőssége t . 

BUDAPEST közvetlen közeléből, tíztanerős államitól 
bárhova megfelelő helyre, azonnal cserélek, Sűrű vonat-, 
autobuszközlekedés. Humay Gyula, Pilisszentiván. (504) 

CSERÉLNÉK elsőrangú, katolikus jellegű uradalmi is-
kolától községi, uradalmi, társulati vagy felekezeti taní-
tóval. „Kitartás." (506) 

BETÜSZARMAZTATÁS. Pengő Tóth Lajos, Budafok, 
Gellért-utca 2. (345) 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest II , Török-utca 8. (A budai Margit-híd-
főtől a második utca jobbra.1 

AZ ÉNEKTANÍTÁSNÁL hasznos segédeszköznek bi-
zonyult Kovács Dezső Népiskolai Dalgyűjteménye. Tar-
talma 86 maradandó becsű népdal harmóniumkísérettel. 
Leszállított áron, 3 pengő 50 fillérért kapható — a pénz 
előzetes beküldése esetén — Fischer Lajos könyvkeres-
kedőnél, Sárospatakon. (52) 

SZERÉNY, okleveles óvónőt alkalmaznék óvodámban, 
háztartásomban polgárista leányom mellé. Bencskóné, 
Záhony. (503) 

..A tanító táblarajzai" művemből még meglevő példá-
nyokat 2'50 helyett 1"30 pengőért küldöm utánvéttel. 
A pénz előzetes megküldése esetén portómentesség! Far-
kas Géza, Nagvgyimót, Veszprém vármegye. (502) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANIN 6 T, HAH M 6-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII , Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak, Mendöl Ernőné. 

ERDÉLYI nőtlen, érettségizett, volt református teológus, 
okleveles tanító, magyar állampolgár, elmenne koszt, la-
kás, útiköltségért helyettesíteni vagy nevelőnek bárhova. 
Cím: Szőcs Mihály, Győr, Erzsébetliget-út 17. (493) 

CSERÉLNE református kántortanító, Debrecen mellől, 
teljes készpénzfizetésű állásról bárhova. Ajánlatok a vá-
mospércsi református lelkészi hivatalba küldendők. (490) 

HELYETTESNEK, családhoz nevelőnek ajánlkozik esz-
tergomi érseki képzőt végzett tanító. Kántoriakat, iro-
dai munkát végez. Információt ad: Igazgató-tanító, Do-
moszló. (476) 

CSERÉLNE református tanító-házaspár gimnáziumos 
helyről osztott iskolához. „Hegyes-dombos" jeligére a ki-
adóba. (478) 

NÉMETÜL perfekt beszélő római katolikus okleveles 
magyar tanítónőt keresek két elemista fiam mellé, kik 
magántanulók. Cím: Rész Albert cukorgyári felügyelő, 
Komárom. (509) 

TANÍTÓNŐT keresek elemiiskolás gyermekeim mellé, 
alkalmazás esetén családtagként kezeljük. Boross kör-
jegyző, Teklafalu. (479) 

1SÓDY IRÉN okleveles tanítónő házitanítónői állást 
keres. Ludány, Nógrád vármegye. (483) 

PESTKÖRNYÉKI kartárssal cserélnék egyik legna-
gyobb városunkból, többtanerőstől. Készpénz-ráfizetéssel. 
„Belterületinek." (484) 

ALLAMI tanítópár államival cserél. Modern iskola. 
Kiskunhalason, vasútállomásnál. Szőlő, gyümölcsös. Ta-
nyára is. (508) 

Rappai-féle számolási taneszköz. Tanítói számolási tan-
eszköz: 14-—• pengő. I. osztályos gyermektaneszköz: —-60 
pengő. I I . osztályos taneszköz: —'80 pengő. Vezérkönyv: 
2-— pengő. Tapadós ABC: 6'80 pengő. Tapadós rajz-
minták: 6'80 pengő. Szállító: Bappai Farkas, Budapest, 
Damjanich-utca 46. (507) 

A J Á N L A T 
I S K O L Á K É S T A N Í T Ó N Ő K R É S Z É R E ! 

6o napi bizományi elszámolásra választékul kész-
séggel küldök iskolai kézimunkákat. 

Elemi iskolák részére előírt szár és keresztölté-
ses tálcakendők, futók, asztalterítők, konyhai 
kézimunkák, előhúzott s festett gobelinpárnák, 
kötő-, horgoló- és himzőfonalak. 

Magyaros kézimunkákat, melyeket a főváros i is-
kolákban már bevezettem, írásos, buzsáki, sár-
közi stb. mintákkal előrajzolva és megkezdve, — 
küldöm. — Áraim igen jutányosak. — Iskoláknak, 
tanítónőknek az árakból 10°/9 kedvezmény. 

N E M E S J Ó Z S E F 
k é z i m u n k a ü z l e t e . A lap í t á s i év 1910. 

B U D A P E S T XI, H O R T H Y M I K L Ó S - Ü T 15. 

A VALLÁS. ÉS K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I 
MINISZTÉRIUM ÁLTAL ELRENDELT 

TÖRZSKÖNYVI^ OKTATÁSI=, 
KEZELÉSI., SZÁMVITELI= 
ÉS MINDEN EGYÉB 

ISKOLAI. 
NYOMTATVÁNYT 

A MOST MEGKÜLDÖTT ÚJ 
NYOM TA TVÁ N Y--JEG YZÉ-
KÜNK ALAPJÁN CÉLSZERŰ 
MEGRENDELNI. 

N Y O M T A T V Á N Y J E G Y Z É K Ü N K ÍRÓ» 
ÉS TANSZERÁRJEGYZÉKET IS TAR. 
TALMAZ! M I N D E N CIKKET A LEG« 
JOBB MINŐSÉGBEN ÉS A LEGJUTÁ. 
NYOSABB Á R O N SZÁLLÍTUNK! 

K. M. E G Y E T E M I N Y O M D A 
BUDAPEST VIII, M Ú Z E U M . K Ö R Ú T 6 
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J/m ps-fiwA a mz-Aáii-ióC 
jűujL-Ájálí-tőí, ^xa--fuiM-rtóí... 

Villám 10 fillér. Ö r d ö n g ö s 6 fillér. 
Kiváló acél! Homorú köszörülés! Tartós él! 

V a d á s z t ö l t é n y g y á r . 

F r ^ n r n szállítja a miniszt . ajánlott és többszörösen kitüntetett, 
1 1 O I H . U mély fekete, ta r tós , használatkész és szabadalmazott 

I S K O L A T Á B L A M Á Z A T . 
Egy l/i bádog kg 4—6 isk. táblának P 8'80 

» '/2 » 3/< » 2—3 » » » 4-60 
» d rb iskolatáblamáz.ecset, lapos 4" .os » 2*50 
» palack lf. híg, pi ros vonalozófesték ecsettel . . » 1 ' — 

Láda szállítólevél » —'40 

Ú j mázolási és vonalzási utasítással. 

GRESCHIK GYULA, Budapest II, Iskolám. 35 

Rieger O t t ó orgonagyár 
Budapest X, Szigligetisntca 29. 
(Rákosfalva.) Telefonszám: 96—3—45. 

Új orgonákat, 
homlokzatsípok készítését, min* 
dennemű orgonajavításokat mér-
sékelt áron, szakszerűen elvállal. 

Ú j j á f a r a g o t t é s c s i s z o l t , r é g i 

márvány-
sírköveinket 
műkőárban , a forgalmi ár feléért á rus í t juk . 

Új márvány« és gránitsírkövek gyári árban, 
nagy választékban. 

SZABÓ ÉS Z A N O T T I 
X, Kőbányai út 43/b. Telefonszám : 40-4-33. 
Villamosmegálló az Északi Főműhelynél. 

Az ág. ev. kisebbségi elemi nép-
iskolák m. t. Igazgatóságainak 
ismételten szíves figyelmébe 
ajánljuk, 

hogy a kisebbségi elemi népiskolai német nyelvű 
tankönyvek 

E V A N G E L I K U S 
VÁLTOZATAIT IS 

amíg a készlet tart, a 

Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 
kiadóhivatala szolgáltatja ki. 

K É R J Ü K 
mindazon evangélikus iskolák Igazgatóságait, 
amelyek közvetlen rendelésre jogosultak, hogy 
nb. megrendeléseiket a kisebbségi elemi nép-
iskolai tankönyvek evangélikus változatú ki-
adásaira is közvetlenül kiadóhivatalunkhoz szí-
veskedjenek beküldeni. 
A tankönyveket a kultuszminisztérium által 
megállapított árkedvezménnyel szállítjuk. 

K. M. E G Y E T E M I N Y O M D A 
BUDAPEST VIII, MÚZEUMsKÖRÚT 6. SZÁM 

Az új tanévre szükséges m i n d e n n e m ű 
író« és irodaszerig fizikai, kémiai, 
{érképei, állai- és növénytani 
földgömböt, felszerelést és 
szemléltetőképet, bármely taneszközt 

könnyített fizetési feltételek mellett szállít és kívánatra készséggel ad részletes árajánlatot: 

K. M. Egyetemi N y o m d a Tanszerosztálya, Budapest VI I I , Múzeumíkörú t 6 
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H A Z A I E R E D E T Ű 
szemléltető képek ma alig kaphatók. Az 

EGYETEMI NYOMDA 
az iskolák segítségére siet, midőn lénye« 
gesen leszállított áron bocsátja az iskolák 

rendelkezésére a Balog RudolMéle 

SZEMLÉLTETŐ 
MÜ LAPOK 

sorozatát: 

1. Budapest, Halászbástya. — 2. Budapest, 
Vajdahunyad vára. — 3. Rudolf-rakpart. 
— 4. Budapest, a királyi vár. — 5. Buda-
pest, Országház. — 6. Budapest, Kossuth-
mauzoleum belseje. — 7. Budapest, lánc-
hídi oroszlán a Halászbástyával. — 8. Ma-
gyar viselet Pécs mellett. — 9. Mező-
kövesdi kislány. — 10. Öreg matyó kis-
lánnyal. — 11. Búzaszentelés. — 12. Árva 
vára. — 13. A kassai dóm. — 14. Pannon-
halma, apátsági templom belseje. — 15. 
Sopron, Szentháromság-szobor a városház 
tornyával. — 16. Pécs, a székesegyház bel-
seje. — 17. Pécs, a székesegyház. — 18. 
Kosok a Hortobágyon. — 19. Tanya a 
Hortobágyon. — 20. Vihar a Hortobágyon. 
— 21. Hortobágyi ménes. — 22. Szénahor-
dás a Hortobágyon. — 23. Bikák a Hor-
tobágyon. — 24. Birkák a Hortobágyon. — 
25. Vaddisznók a sümegi erdőben. — 26. 
Nyári jászol. — 27. A béka. — 28. Hévízi 
lótuszok. —- 29. Aggteleki cseppkőbarlang. 
— 30. Dobsinai jégbarlang. — 31. Vitorlás-
verseny a Balatonon, — 32. Balatonfüred. 
Vitorlások. — 33. II. Rákóczi Ferenc (Má-
nyoki festménye az Orsz. M. Szépművé-
szeti Múzeumban. — 34. Noé bárkája 
(Brueghel festménye az Orsz. M. Szép-
művészeti Múzeumban). — 35. Madonna 
a gyermekkel és szentekkel (Luini fest-
ménye az Orsz. M. Szépművészeti Mú-

zeumban. 

D Í S Z E A Z I S K O L Á N A K 
ÉS P E D A G Ó G I A I ÉRTÉK IS. 

A 35 műlap eddigi 
ára volt 122"50 P. 
A leszállított új ár: 4 2 P 
A rendeléseket a beérkezés sorrendjében 

intézzük el. 

K. M. EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST VIII, MÚZEUMsKÖRÚT 6. SZÁM 

Egyetlen tanító sem nélkülözheti 
K M E T Y K Ó J Á N O S N A K 

a Testnevelési Főiskola tanárának 

A NÉPISKOLAI 
TESTNEVELÉS 
VEZÉRKÖNYVE 

című munkáját, amelyet a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr tanítók számára vezérkönyvül, a tanító-
képzők számára pedig segédkönyvül engedélyezett s 
amelyről a hivatalos bírálatok a legnagyobb elismerés-
sel szóltak. Ebben a könyvben óráról-órára, valamennyi 
osztály számára kidolgozott testnevelési óraterveket 
talál mint a tornateremmel rendelkező városi, mint 
pedig a minden felszerelésnélküli falusi és tanyai nép-
iskola tanítója. A könyvének megbecsülhetetlen értéke 
az az ezernél több rajz, amelyek a gyakorlatoknak és 
játékoknak keresztülvitelét mutatják. 

Drozdy Gyula, a könyv hivatalos bírálója erről a 
könyvről többek között ezeket mondja: „Érzem és tu-
dom, hogy ennek a könyvnek hatása alatt a testneve-
lési órák egyik legkedvesebb órái lesznek gyermeknek 
és tanítónak egyaránt". 

Megrendelhető a szerzőnél, Budapest I, Attila-utca 2, 
a 27.020 számú csekklapon vagy postautalványon. 
A könyv ára 4 pengő. Portóköltség a pénz előleges be-
küldése esetén 20 fillér. 

d f o y T n a / f / 

Afiunah 

B A R A K O V I T S J Á N O S 
müorgona ép í tő 
Rákospalota, Pázmány-út 72 . 

Ú J O R G O N Á T 
átép í tés t , h o m l o k z a t i s í p o k a t , 
m i n d e n n e m ű j a v í t á s t a l eg -
m é r s é k e l t e b b á r o n vá l la l . 
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Könnyítse meg munkáját 
a tanévvel 

Ne nélkülözze egyetlen tanító 
sem hivatásának legfonto= 
sabb segédeszközeit, a 

NÉPISKOLAI 
EGYSÉGES 
VEZÉRKÖNYVEKET 

A sorozat eddig megjelent kötetei: 

1. Molnár Oszkár: A tanítási mód- P 
szer történeti fejlődése. Quint Jó-
zsef előszavával 3-— 

2. Fodor Ferenc: A magyar elemi 
népiskolai földrajzi oktatás 4-— 

3. Quint—Stelly—Stolmár: A termé-
szeti és gazdasági ismeretek ta-
nítása a III—IV. oszt 6-40 

4. Quint—Drozdy: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok az I. osztályban.. 9-20 

5. Háros—Körösi: A magyar fogal-
mazás vezérkönyve 440 

6. Quint—Drozdy: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a II. osztályban. 
(II. kiadás) 6-— 

7. Berwaldszky—Tscheik: A rajzok-
tatás vezérkönyve. Drozdy Gyula 
előszavával 16-— 

8. Drozdy Gyula: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a III. osztályban 10-— 

9. Drozdy Gyula: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a IV. osztályban 8-— 

10. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a II. oszt. 3-20 

11. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a III. oszt. 4-50 

12. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a IV. oszt. 5-40 

A Vezérkönyvek elenyé= 
szően csekély havi részlet= 
fizetésre is megrendelhetők. 
20 pengőt kitevő rendelés= 
nél a havi részlet 2 pengő. 

K. M. EGYETEMI N Y O M D A 
KIADÓHIVATALA 
B U D A P E S T VIII, M Ú Z E U M s K Ö R Ú T 6. 
(GÓLYAVÁR) 

ÓVODAI JÁTÉKÁRUK 
LIEBNER ZSIGMOND 
BUDAPEST V, SZENT ISTVÁN-TÉR 4. SZÁM 

K Í P E S Á R J E G Y Z É K D Í J T A L A N ! 

FELHÍVÁS! 
Tisztelt Igazgató Ür ! A jövő évi költségvetés össze-

állítása alkalmából felhívom szíves figyelmét a magyar 
gyártmányú 

Express gyorssokszorosító készülékre, 
amelynek olcsó árát, könnyű és tiszta kezelését, gyors 
munkáját, számos iskola elismerőlevele igazolja. 

Ezen készülékkel kézírás, gépírás, rajz és kotta sok-
szorosítható, pár fillér költséggel többezer példányban. 

Ára 65 pengő teljes felszereléssel és tizenkét sokszoro-
sításhoz szükséges kellékkel, mely összeg részletekben is 
fizethető. Meghívásra díjtalanul bemutatom az egész ország-
ban és egy mintaszöveget lesokszorosítok. 
Jeremiás Jenő Budapest VI, Podmaniczky-u. 61 Tel. 10-5-68 

Egy pengő i csomag tintapor, amiből 1 liter leg-
jobb minőségű sötétkék tinta készíthető. 1 P 20 
f i l l é r beküldése ellenében franco küldi a főraktár: 

STERN DROGERIA 
B U D A P E S T V, VILMOS C S Á S Z Á R - Ü T 42/a. 

Olvasóink Heveimébe a j án l juk az 

O P E R A Z O N G O R A T E R M E T , 
hol taní tók E L Ő L E G N É L K Ü L a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak e l sőrendű Z O N G O R Á K A T , P I A N I N Ó K A T . 

B u d a p e s t V I I . K l a u z á l . u t c a 3 5 . n l . 

S Z L E Z A K L Á S Z L Ó HARANG. ES  
ERCÖNTODE 

Magyarország 
aranykoszorús 
Mestere 

Haranglábsgyár 
Harang' 

felszerelés 

•m -e 
4) 
S 

ce 
E 

EU 
D 

99 « TS 
S J . B 

H » 

>> 

(Budapest-belvárosi föplébánia-iemplom részére készített 2400 kg-os 
„Polgármester-harang", melyet 192S november 25-én szentelt fel 

dr. Serédi Jusitinián bibornok hercegprímás úr.) 

A budapesti Bazil ika 7 9 4 5 kg-os új harangja gyáramban készült . 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, az 1921. és 1923. 
évi vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézmú-
ipari tárlaton kormánydiszoklevéllel. az 1927. és 1928. évi budapesti, 
székesfehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon nagy arany-
éremmel. az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — 

Számos egyházi elismerölevél 1 
Költségvetéssel díjmentesen szolgál I Előnyös fizetési feltételek 



18. SZÁM NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ * """ £695 

Az 1934—35. t a n é v r e k i a d o t t 
és a vallás* és közoktatásügyi minisztérium által engedélyezett 

elemi iskolai tankönyvek jegyzéke 
és 

legújabban leszállított árai: 
Fűzve 

Asztalos Gy.: Földrajz, osztott IV. 
oszt 1-40 

— Ugyanaz, osztott V—VI. oszt 1-90 
Asztalos—Mihalik: Földrajz, székes-

fővárosi IV. oszt 1-80 
— Ugyanaz, székesfővárosi V. oszt. 2-— 
— Ugyanaz, székesfővárosi VI. oszt. 2— 
Bartalus—Pataki: Énekiskola, II. r., 

V—VI. oszt —70 
Bexheft A.: Egészségtan, V—VI. o. 1-30 
Éber IL: Természettan és vegytan, 

V—VI. oszt 1-— 
Ferenczi J.: Földrajz, osztatlan IV. 

oszt 1-30 
— Ugyanaz, osztatlan V—VI. oszt... 1-90 

Novy F.: A magyar nemzet törté-
nete. Állampolgári ismeretek, osz-
tott V—VI. oszt 1-6(1 

— Ugyanaz, osztatlan V—VI. oszt. 1-40 
— Állampolgári ismeretek, székesfő-

városi és osztott V. oszt 1-20 
Stelly G.: Természetrajzi, gazdasági 

és háztartási ismeretek, V—VI. 
oszt 1-50 

Stelly—Tanfi: Számország, III. oszt. 
kötve 1 — —70 

— Ugyanaz, IV. oszt —-70 
— Ugyanaz, V—VI. oszt 1-30 
— Ugyanaz, székesfővárosi III. oszt.—96 
— Ugyanaz, székesfővárosi IV. oszt.—96 
— Ugyanaz, székesfőv. V—VI. oszt. 1-30 

Fűzve 
Szabados: Nótaország, III—IV. oszt. 

kötve 2-50 —— 
Urhegyi A.: A magyar nyelv köny-

ve, osztott III. oszt —-60 
— Ugyanaz, osztott IV. oszt —-70 
— Ugyanaz, osztott V—VI. oszt . . 1— 
— Ugyanaz, osztatlan III—IV. oszt.-—70 
— Ugyanaz, osztatlan V—VI. oszt. —90 

Urhegyi—Móra—Voinovich—Szent-
iványi: A Betűország Virágos-
kertjei, I. ABC az I. osztály szá-
mára, színes képekkel 1-30 

— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
zatlan tartalommal —-76 

— Ugyanaz, II. Olvasókönyv, a II. 
oszt. sz., színes képekkel 1-60 

— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
zatlan tartalommal 1-— 

— Ugyanaz, III. Olvasókönyv, a III. 
oszt., kötve 2-20 2— 

— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
zatlan tartalommal 1-30 

— Ugyanaz, IV. Olvasókönyv, IV. 
oszt 3— 

— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
zatlan tartalommal 1-80 

— Ugyanaz, V. Olvasókönyv, V— 
VI. oszt 3-60 

— Ugyanaz., székesfővárosi II. o... 2*— 
— Ugyanaz, székesfőv. III. oszt. . . 2-40 
— Ugyanaz, székesfőv. IV. oszt. . . 3-60 
— Ugyanaz, V., székesfővárosi V— 

VI. oszt., kötve 4-80 

Minden tankönyvhöz óráróUórára kidolgozott 
részletes ianmenei készült, amit teljesen dijmen= 
tesen bocsátunk a Tanító urak rendelkezésére. 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest 
V I I I , Múzeumíkörú t 6. (Gólyavár . ) 
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u ' g o b b QRGONA-HARMÓNIUMOK 
ház-, dalárdák-, iskolák- és különösen templomoknak. 

Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmóniumsraktár 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margitshídfótől a második utca jobbra. 

Fizetéskedvezmény. Sürgönyeim : „Harmonhörl". Telefonszám: 51-6-52. 

A L A P Í T V A 
1899. ÉVBEN. 

F I Z I K A I , F Ö L D R A J Z I , STB. 

T A N S Z E R E K E T , 
SZÁMOLÓGÉPEKET, VETÍTŐGÉPEKET GYÁRT 

ERDÉLY ÉS SZABÓ TANSZERGYÁRiV 
BUDAPEST IX, LILIOMíUTCA 46. (TELEFON) 
Ú j képes árjegyzékünket kívánatra d í j t a l a n u l m e g k ü l d j ü k l 

Legolcsóbb bevásárlási forrás. 
Fizetési kedvezmény 

E H A L L , 
ANDRÁSSYsÚT 15. SZAM 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelya 
LUKÁCS BÚTOR Á R U H Á Z 

Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek, 
Budapest VII, Dohány-utca 30. Telefon : 4 1 - 9 - 0 4 , 

D Ö R E N H E N R I K ÉS T Á R S A 
iskolabútor-gyára. BpestVI, Dévényi.út 2 0 . 2 2 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Telefon: 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve. 

ISKOLAI 
FALITÉRKÉPEK, 

népiskolai atlaszok, kézitérképek a leg-
előnyösebben és legolcsóbban szerez; 
hetők be a 

Magyar Földrajzi Intézet R.=t.=nál, 
Budapest. 

A MAGYARSÁG NÉPRAJZA 
E L S Ő K Ö T E T E MÁR FORGALOMBAN VAN, A RÖVIDESEN MEGJELENŐ MÁSODIK KÖTET 

LENYŰGÖZŐEN ÉRDEKES 
FEJEZETEKBEN TÁRGYALJA A 

GAZDÁLKODÁS, GYŰJTÖGE-
TÉS, VADÁSZAT, HALÁSZAT, 
ÁLLATTARTÁS, TEHERHOR* 
PÁS, KÖZLEKEDÉS, JÁRMŰ* 
VEK, DÍSZÍTŐMŰVÉSZET ÉS 
H A G Y O M Á N Y O K TÁRGYAI 
TÖRTÉNETÉT, Ö R Ö K É L E T Ű N É P I 
KINCSEINK CSODÁLATOS VILÁGÁT 
TÁRVA FEL M I N D E N ÉRDEKLŐDŐ 
ELŐTT. Kunyhótlan gunyás kospásztor. 

A 4 KÖTET Á R A ÍZLÉSES FÉLBŐRKÖTÉSBEN, SZEBBNÉL-SZEBB KÉPEKKEL D Ú S A N ILLUSZT* 
RÁLVA: 80 - PENGŐ. - MEGRENDELHETŐ HAVI 4 ' - PENGŐS R É S Z L E T F I Z E T É S R E IS A 

KIRÁLYI MAGYAR E G Y E T E M I N Y O M D Á N Á L 
BUDAPEST VIII, MÚZEUM-KÖRÚT 6. (GÓLYAVÁR) RÉSZLETES (48 OLDALAS) ISMERTETŐT 

DÍJTALANUL KÜLDÜNK! 

21.128. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeum=körút 6. (F.: Czakó Elemér.) 



„AZ Á L L A M A L A P P I L L É R E A CSALÁD." 
HÓMAN BÁLINT vallás= és közoktatásügyi miniszter beszéde a Katolikus Nagygyűlésen. 

5 Yi 

67. ÉVFOLYAM. 19. SZÁM. 1934 OKTÓBER 1. 

Néptanítók Lapja 
N É P M Ű V E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó 

C Z E R K E S Z T Ö S É G : B u d a p e s t , V., Hold-utca 16. (Magyar 
"ki rá ly i vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Telefon: 26-8-18. 

" I ^ I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 
^ VIII. ker., Múzeum-körút 6. szám. Gólyavár. Telefon: 46-1-45. 

'L' ' É Z I RAT O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

C L Ö F I Z E T É S egész évre 9-60 P, negyedévre 2-40 P. Egyes szám 
ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

820—4—106/1930. VIII. d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési díj az 
állami-, községi-, társulati-, magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37,473. számú csekkszámlájára. 

T J I R D E T É S hivatalos pályázat 
1 1 10 fill., magánhirdetés 14 fillér 
szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P. »/. oldal 85 P, ' / ( oldal 50 P, 
V« oldal 30 P. A hirdetési dijak a 
kiadóhivatal címére előre fizetendők. 

,A_ magyar katolikus társadalom üimepet ül. 
Hivatott vezetői és nagy tömegei ezidén huszon-
ötödször jöttek össze országos nagygyűlésre, 
hogy szokás szerint számot adjanak a katolikus 
társadalmat lelkesítő eszményekről és törekvé-
sekről, a társadalmi élet minden ágazatában 
kifejtett nevelő és alkotó munkáról és hogy 
Programm ját adják az eszmények és törekvé-
sek szolgálatában álló jövő munkájuknak. Ez 
a jubiláris nagygyűlés az első azok sorában, 
amelyet a tavaly megalakult és immár teljesen 
kibontakozó új katolikus szervezet, az Actio 
Catholica rendez s ezért e nagygyűlés megjele-
nési formája és szellemi tartalma mintegy 
próbaköve az Actio által életre hívott társa-
dalmi mozgalom életképességének és célkitű-
zése gyakorlati értékének. 

A próbatétel, mint megállapíthatjuk, teljes 
sikerrel járt. A nagygyűlés tárgya a család-
védelem problémája, pontosan beleillik abba a 
nemzeti létünket közvetlenül érintő probléma-
körbe, melyet az új társadalmi mozgalom meg-
szervezői a tavalyi zászlóbontáskor meghatáro-
zott célkitűzésben mély elgondolással és okos 
tapintattal megjelöltek. Bizonyságul szolgál 
tehát a célkitűzéshez való hű ragaszkodásunk-
nak. A korábbi nagygyűlések résztvevőinek 
impozáns számát is meghaladó nagytömegek 
amellett tanúskodnak, hogy a magyar katolikus 
társadalom ezt a célkitűzést megértette, helyesli 
és magáévá teszi. 

Ha keresem, mi az, ami az Actio Catolica 
célkitűzésében és annak formulázásában a ma-
gyar katolikusok egyetemét és a katolikus tár-
sadalom minden egyes tagját megragadta, 
könnyű a feleletet megtalálnom: Ez a célkitű-
zés szellemében magyar és katolikus, tartalmá-
ban pozitív, eszközeiben békés. Nyoma sincs 
benne a magyar nemzet és a magyar katoliciz-
mus erőinek megosztására vezető efemer poli-
tikai törekvéseknek, nyoma sincs valami párt-
politikai gondolatnak, nyoma sincs negatív 
gáncsoskodásnak és meddő kritikának, nyoma 

sincs békétlenségre vezető türelmetlenségnek 
ós agressziónak; de van benne az alkotáshoz 
erő, buzdítás és lendület. Ezzel a célkitűzéssel 
a magyar nemzet erkölcsi értékeinek gyarapí-
tására és konstruktív társadalmi erőinek foko-
zására szolgáló eszme, a hitéleti és erkölcsi 
regenerációnak, a lelki megújhodásnak nagy 
gondolata került vezérigeként a magyar kato-
likus társadalom lobogójára. 

Felszínesen gondolkodó, nyugtalan és harcos 
lelkek hiányát érzik e célkitűzésben a harcias 
szellemnek és politikai színezetnek, a katolikus 
társadalom pártpolitikai megszervezésére és 
harcbaállítására irányuló törekvésnek. De aki 
a problémák mélyére hatol, aki számol a törté-
neti fejlődésben és a nemzeti társadalom mai 
struktúrájában gyökerező reális adottságokkal, 
épp ezeket a vélt hiányokat, a békés szellemet 
és a politikamentességet tartja a Programm 
legnagyobb erősségének, mert tudja, hogy a 
másik út mulandó részletsikereket hozhat ta-
lán, de következményeiben korántsem a kato-
likus eszmények diadalához vezetne — mint 
propagálói vélik —, hanem a katolikus erőknek 
és velük a magyar nemzet erkölcsi erőinek 
szótforgácsolódásához. 

Katolikus társadalmunk nemrégiben elhúnyt 
vezéregyénisége, gróf Apponyi Albert, a ma-
gyar nemzet kulturális színvonalának fejlesz-
téséről, Trianon óta sokszor emlegetett nemzeti 
kultúrfölényünkről elmélkedve, klasszikus sza-
batossággal állapította meg, hogy ezt „a kultúr-
fölényt nemcsak tudományos és esztétikai szem-
pontból, hanem az erkölcsi erők koncentrációja 
szempontjából kell megfognunk s minden té-
nyezőt össze kell fognunk, mely erre vezet, min-
dent ki kell küszöbölnünk, ami ezt akadályozza. 
A nemzetnek ezek között az erkölcsi erői kö-
zött kimagasló helyet foglal el a magyar katoli-
cizmusban rejlő hatalmas erkölcsi erők kom-
plexuma, de ha ezeknek teljes kifejtésére és 
koncentrációjára törekszünk, ki kell küszöbölni 
minden oly zavaró mellékszempontot, amely ezt 

EGYETEM! KÖNYVTÁR 
szEcta 

FOLYÓIRATUK 
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az erőkifejtést, ezt a koncentrációt gátolja. Ki 
kell küszöbölni minden oly tényezőt, amely a 
katolikus társadalmat önmagában megosztja, 
kisebb erőcsoportokra bontja szét és a kato-
likus társadalmat a nemzet életében működő 
és ható más erkölcsi erőtényezőkkel ellentétbe 
hozza. 

Katolikus társadalmunk a dolgok természe-
ténél fogva tagolt. E társadalom tagjait hiva-
táskörük, osztályhelyzetük, gazdasági pozíció-
juk, politikai pártállásuk különbözősége el-
választja egymástól. A katolikumnak osztály-
politikai vagy pártpolitikai célok szolgálatába 
állítása ezeket a szükségszerűen léte&ő ellenté-
teket mélyítené el, szakadékot vonna a magyar 
katolikus társadalom egyes közületei és cso-
portjai közé s így akadályává válnék a kato-
likus erők koncentrációjának és érvényesülésé-
nek. Az egész magyar katolikusság összefogá-
sára és tömörítésére törekvő mozgalomnak vi-
szont éppen ezeknek az ellentéteknek áthidalá-
sára, megszüntetésére kell törekednie, az összes 
katolikusokat egybefogó tényezőket kell fel-
keresnie, az összetartást biztosító eszményeket 
és törekvéseket kell kimunkálnia. Ezek a ténye-
zők a katolikus társadalom tagjait összefűző 
közös vallási meggyőződés, az őket átható közös 
erkölcsi felfogás és a közös hit és közös erkölcs 
nyomán lelkükben kikristályosodó egységes szo-
ciális világnézet. A hitélet elmélyítése, az er-
kölcsiség megszilárdítása, a szociális világnézet 
megalapozása azok a nagy feladatok, amelyek-
nek helyes megoldása után a katolikus társa-
dalom a maga ex-kölcsi erőit teljesen kifejtheti 
s a nemzet erkölcsi erőinek koncentrációjában 
a megillető pozíciót megszerezheti. 

Ez a pozíció kétségkívül előkelő, sőt a kato-
likusok számának és a katolikumban rejlő er-
kölcsi értékeknek nagysága folytán vezető pozí-
ció kell hogy legyen. Ezt megszerezni és meg-
tartani, a vezető szerepet betölteni azonban 
csak úgy lehetséges, ha a katolikus szervezetek 
a nemzet erkölcsi erőinek megsokszorozására, 
a magasabb etikai elvek érvényesítésére, a 
nemzeti élet regenerálására irányuló munká-
jukban a nemzeti életben ugyanez irányban 
működő és ható más konstruktív erőtényezők-
kel párhuzamosan, velük e nagy célokban egyet-
értve haladnak a közös nemzeti cél felé. S itt 
néhány szóval ki kell térnem a magyar kato-
likusok és rnásvallású magyarok viszonyának 
kérdésére. 

A magyar társadalom tagjainak többsége 
katolikus, de e többség mellett ott áll a nem 
katolikus magyaroknak számra tekintélyes tö-
mege, amely éppúgy alkotó része a nemzeti 
társadalomnak, éppúgy részese a nemzeti élet-
nek, mint a katolikus többség és amelynek 
egyedei a katolikusokkal társadalmi közüle-
teinkben szoros kapcsolatban élnek. Ezt a tör-
ténetileg kialakult állapotot nagy nemzeti pro-
blémák, társadalmi, állami, sőt valláspolitikai 
kérdések taglalásánál és megoldásánál sem 
hagyhatjuk figyelmen kívül. Mi, katolikusok jól 
tudjuk ezt s épp ezért kerüljük a teljes elszige-
telődésére irányuló és a felekezeti békét meg-
bontó törekvések érvényesülését. 

Tudjuk, hogy a béke vitális érdeke a nemzet-
nek, de érdeke magának a katolicizmusnak is. 
A magyar katolicizmus, bármily nagy erőforrá-
sokkal rendelkezzék is, a maga nagy intern 
problémáit sikerrel megoldani, korunk vallás-
ellenes és a valláserkölcsön alapuló társadalmi 
és államrenddel ellentétes áramlataival siker-
rel szembeszállni, a világnézeti harcban győze-
delmeskedni csak saját erőinek teljes koncent-
rálásával, tehát csak békés atmoszférában ké-
pes. A gazdasági, társadalmi, politikai és lelki 
válságnak ebben a korszakában, kultúrharc 
felidézése sem nekünk, sem más vallások hívői-
nek nem lehet érdeke;.csak a vallás ellenségei-
nek és a nemzet ellenségeinek állhat érdekében. 

Dogmatikus és kánonjogi tekintetben mélyre-
ható ellentétek választják el egymástól a ma-
gyar katolikusokat és a nemzet nemkatolikus 
tagjait. De ezek az ellentétek nem szolgálhat-
nak akadályául annak, hogy a -vallásosság és 
erkölcsösség védelmében, az egészséges magyar 
világnézet kialakításában egy úton járjunk 
mindazokkal, akik a romboló áramlatoknak 
gátjukat vetni, a magyar nemzet erkölcsi érté-
keit gyarapítani, morális erőit fokozni kíván-
ják és erre tudatosan törekednek. Európaszerte 
harc folyik a katolikus gondolat, a katolikus 
erkölcs, de általában a vallásos gondolat és az 
erkölcs ellen is. Ezért a katolicizmusnak a 
maga eszményeinek és törekvéseinek védelmé-
ben fegyvertársat kell látnia mindazokban, akik 
a vallás és erkölcs eszményeinek hódolnak és 
ezek érvényesítésére törekszenek. A magyar 
katolikus társadalom a tőle amúgy is távoleső 
békétlenkedés szellemétől teljesen elzárkózva, 
nem kíván más vallások hívőivel harcba, küz-
delembe bocsátkozni. De harcba száll azokkal 
az eszmékkel és áramlatokkal, amelyek minden 
vallásos gondolat, a keresztény erkölcs és nem-
zeti világnézet megbuktatására törnek. És első-
sorban harcba száll a következetes tanítás, ne-
velés meggyőzés, de ha kell, a szigor és fenyí-
tés fegyvereivel is azok ellen, akik formailag 
katolikusok, de egy forrongó korszak hamis 
ideológiájától megfertőzve vallás- és nemzet-
ellenes eszmék, törekvések szolgálatába sze-
gődtek. 

Az Actio Catolica vezetői mindezt megfon-
tolva és átérezve küszöbölték ki a mozgalom 
célkitűzéséből a felekezeti békét a legcsekélyebb 
mértékben is veszélyeztető összes momentumo-
kat s éppen ezért hívták harcba a katolikus 
társadalmat a vallástalanság, az erkölcstelenség, 
a szociális érzéketlenség ellen. Ezért tették a 
katolikus társadalom kötelességévé a belső hit-
élet elmélyítésére, az erkölcsök javítására, a 
szociális problémák megoldására irányuló, nem-
zetmentő munkát. Amily szerencsés volt ez a 
célkitűzés, éppoly szerencsés a mai nagygyűlés 
tárgyának megválasztása is. A megoldásra váró 
nagy társadalmi és erkölcsi problémák közül 
e tárgyválasztással a család válságának és vé-
delmének kérdése került első helyre s méltán. 
A mai társadalomnak és államnak, a mai gaz-
dasági és erkölcsi rendnek alappillére a család. 
Társadalmi és állami szervezetünk, a történeti 
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kutatások megdönthetetlen tanúsága szerint, a 
családból mint időrendben elsőnek kialakult, 
természetes társadalmi és egyszersmint politi-
kai közületből fejlődött ki s a család a maga 
fontos társadalmi, gazdasági, jogi és erkölcsi 
szerepét a magasabb társadalmi és állami for-
máció keretében is megtartotta. A társadalom 
és állam a maguk komplikált alakjában is 
egymás mellett élő és egymással nagyobb kö-
zösségek keretében együttműködő családoknak 
összesége. Ezért a társadalmi és állami rend 
felforgatására irányuló minden törekvésnek és 
támadásnak főcélpontja a keresztény család, 
melynek megdöntésével, szétbontásával, meg-
semmisítésével, a családi kötelékek szétszakí-
tásával, a családi erkölcs lerombolásával, a csa-
ládtudat meggyilkolásával az egész társadalmi 
és állami szervezet alapja dőlne össze s maguk 
e szervezetek mint kártyavárak omolnának le 
és temetnek romjaik alá a család gondolatában 
és intézményében rejlő összes erkölcsi és gaz-
dasági értékeket. A természetes, vérségi kap-
csolatok megbontását célzó és a család szent-
ségét megcsúfoló, természetellenes törekvések-
kel a harcot felvenni, a családi gondolat tekin-
télyét és tiszteletét helyreállítani, a keresztény 
családot óvni és védelmezni valóban a magyar 
katolikus társadalomhoz méltó feladat. 

E feladat megoldásához igénybe kell ven-
nünk a társadalmi agitáció és a jogalkotás 
minden eszközét, de ezekkel önmagukban a 
küzdelem nem lesz megvívható. A család 
problémája elsősorban és különösképen neve-
lésügyi probléma. A keresztény család válsága 
az egész világot pusztító és nagy erkölcsi ér-
tékeket felőrlő politikai, gazdasági, társadalmi, 
bizalmi válsággal egyetemben csak felületi tü-
nete a lelkek mélyén gyökerező erkölcsi és vi-
lágnézeti válságnak. Már pedig ezt leküzdeni 
csak a lelkek gyógyításával, céltudatos és kö-
vetkezetes nevelőmunkával lehet. Az erkölcsi 
bajok kórokozó csiráit kell felkeresnünk és ki-
ölnünk annak az i fjú nemzedéknek fogékony 
lelkéből, mely egykor —- úgy reméljük — a 
megtisztult erkölcsiségen alapuló társadalmi 
együttélésnek és államszervezetnek hordozója 

lesz. Örvendetes, hogy a magyar katolikus tár-
sadalom új célkitűzés idején éppen ennek a 
nagyfontosságú nemzetnevelési kérdésnek min-
denoldalú megvitatásával indul a nemzeti lé-
lek gyógyulását, a nemzet erkölcsi regeneráció-
ját előkészítő munkába. 

A családkérdésben ezen az ünnepi gyűlé-
sen felmerülő gondolatok, törekvések és meg-
oldási tervek bizonyára méltók lesznek ahhoz 
a nevelőmunkához, amelyet a magyar ifjúság 
nagy tanítómesterei, a katolikus oktatórendek 
tagjai hazánkban iriimár évszázadok óta a ke-
resztény családi gondolat szellemében kifejte-
nek. 

Magam, nemcsak mint a magyar katolikus 
társadalom tagja, hanem mint a korn.ány 
tagja is, a legnagyobb érdeklődéssel nézek a 
tárgyalások elé és készséggel fogok minden 
életrevaló és megvalósítható gondolatot fel-
karolni, mely a családesznie tekintélyének hely-
reállítását célozza. Kötelességem ez, mert hiszen 
kormányunk programmjában a nemzetnevelés 
problémájának, a valláserkölcsi alapon nyugvó 
nevelés gondolatának sokkalta nagyobb hang-
súlyt adott az eddig megszokottnál. Az erkölcs-
nevelésnek és jellemnevelésnek abban a rend-
szerében, amelyet iskoláinkban érvényesíteni 
kívánok, helyet kell találnia a családvédelem 
gondolatának is. Ez a nevelés fogja, reményem 
szerint, a jövő nemzedéket a családeszme tisz-
teletére, a családban és a kifogástalan családi 
életben rejlő erkölcsi értékek megbecsülésére 
megtanítani. De ez a nevelőmunka csak akkor 
lehet eredményes, csak akkor járhat sikerrel, 
ha az iskola mellett maga a család is részt vesz 
ebben a munkában. Mostani nagygyűlésünk ér-
deklődésének megnyilvánulásában biztos jelét 
látom annak, hogy a katolikus társadalom 
nagy többsége máris átérzi ennek a nevelő-
munkának fontosságát s bízvást bízom, hogy a 
családi életben nemcsak neveléssel, hanem pél-
daadással is segítségére lesz az új iskolának. 

Hóman Bálint kultuszminiszter beszédét osz-
tatlan megértéssel s nagy tetszéssel fogadta a 
Katolikus Nagygyűlés. 

R A J Z T A N Í T Á S A X É P I S K O L Á B A I . 

í r t a : H A R R A C H ENDRE. 

rajzzal éppen úgy kifejezhetjük gondolatain-
kat, érzelmeinket, akaratunkat, mint a zenével 
vagy mint a beszéddel. Helyesen mondja egy 
kiváló pedagógusunk, hogy „a rajz nyelv, a 
vonalak nyelve, amellyel a lélek tartalmát 
éppen úgy kifejezhetjük, mint a nyelvvel, mért 
lehet vele vágyakat kelteni, akaratot indítani, 
a dolgok elképzelését világosabbá tenni, a meg-
értést elősegíteni és a megfigyelőképességet 
fejleszteni, az alkotási és utánzási vágyat fel-
ébreszteni s így vele a lélek egész területére 

hatnunk." Megmozgatjuk az egész pszihét és 
ezen keresztül az egyént befolyásoljuk. Ez a 
befolyásolás pedig nem más, mint nevelés. Ha 
pedig a rajzzal a nevelés célját, a jellem ki-
alakulását elősegítjük, bátran sorozhatjuk a 
rajzot a nevelés tényezői közé. Természetes 
tehát, hogy a legújabb népiskolai tanterv, 
amely minden eszközt megragad arra, hogy az 
alaki képzést előbbre vigye, a rajzolásnak nem-
csak külön óraszámot állapít meg, hanem min-
den tantárgy keretében helyet biztosít számára. 
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Hogy a rajztanítás módszerének mai állás-
pontját megérthessük és kívánalmainak eleget 
tudjunk tenni, szükségesnek tartom annak fej-
lődését, múltból való kialakulását vázlatosan 
ismertetni. 

A rajzolásnak, az akkor még kezdetleges ki-
fejezési eszköznek nyomait már a legrégibb 
népeknél is megtaláljuk. A barlanglakó em-
ber primitív eszközein, barlangjának falán 
már ott a rajz, amely arról tesz tanúságot, 
hogy az ember lelkében már akkor rejlettek 
művészi hajlamok. Ezek a hajlamok, a törté-
nelem bizonysága szerint, mindig erősebbekké 
váltak és állandóan lépést tartottak a szellem 
fejlődésével, amellyel együtt jár a képzőművé-
szetek megkedvelése és gyakorlása. Ezek a 
képző- vagy szépművészetek oly fontos szere-
pet játszottak, hogy az ókori népek kultúrájá-
nak megítélésében szinte alapul vesszük azo-
kat. 

Közöttük a rajz igen előkelő helyet foglal el. 
Mint az esztétikai érzék fejlesztésének igen 
fontos eszköze, már a görög klasszikus ókor-
ban is általánosan ismert volt. Hosszú év-
ezredeken keresztül, jóllehet számos kiváló 
művész foglalkozott vele, nem került az isko-
lába. Azt, hogy a rajz az ember nevelésében 
milyen fontos szerepet játszik, először Come-
nius hangoztatta. Orbis Pietusában ajánlja, 
mert helyes látásra és megfigyelésre tanít, fej-
leszti a szemmértéket, ügyesíti a kezet. Annak 
ellenére, hogy pedagógiájában mindig a ter-
mészetből indul ki, mégsem gondolt a termé-
szet utáni rajzolásra. Ezt először Rousseau 
hangoztatta. Emiljében azt írja, hogy nem állít 
melléje rajzmestert, mert az csak utánzatokat 
utánoztat vele. Pedig Emiljében saját szemé-
vel kell látni és megfigyelni azt, amit le akar 
rajzolni. Gondolata nem talált követőkre. 
Pestalozzi volt az első, aki azzal a gondolattal 
kezdett foglalkozni, miként lehetne a rajzot az 
iskolába vinni s vele az ottani munkát köny-
nyebbé tenni. A természet utáni rajzolás gon-
dolatától meglehetősen messze áll. Ö a rajznak 
főleg alaki képzőerejét emeli ki. Elvei alap-
ján tanítványai részletesen kidolgozták a rajz-
tanítás módszerét, mégpedig tisztán geomet-
riai alapon. 

Ezzel és az előző elvekkel szemben haladás-
nak volt nevezhető az az irány, amely a tes-
tek rajzolását tartja helyes kiinduló pontnak. 
Képviselői Berlinben Schmied Péter (1828— 
1883), Párizsban pedig Dupuis Sándor (1848) 
voltak. Mivel ők is csak geometriai alakokat 
rajzoltattak, a gyermekeket nem érdekelték. 
Nehézségek támadtak, melyeket a népiskolai 
tanulók előkészület nélkül legyőzni nem tud-
tak. A pedagógusok keresték a módját, miként 
lehetne megkönnyíteni ezek rajzolását. Rájöt-
tek, hogy elő kell készíteni a népiskolai ta-
nulót a geometriai testek lerajzolására. Ezt 
pedig csak úgy tehették, hogy előkészítették 
őket a geometriai alakok rajzolásában. Segéd-
vonalakat használtak, amely a pontozott fü-
zetbe való rajzoláshoz vezetett. E, stigmografi-
kus rajzolási módszernek feltalálója a bécsi 
Hillardt Fr. K. (1839), jóllehet előtte 1815-ben 

már a német Harnisch tanácsolta, hogy az első 
vonalak helyét jó volna pontokkal jelölni. 
Később Fröbel Frigyes hasonló céllal vonal-
hálós irkát használt. E módszernek sok hát-
ránya volt, mégis mindezek ellenére még a 
közelmúltban is voltak védelmezői, akik csak 
a tanítás kezdőfokán kívánták felhasználni a 
vonalhálós papirost. 

Velük szemben sokan a rajztanítást csak a 
10. évben kívánták megkezdeni, mégpedig 
négyzetbe rajzolt mértani alakokkal, melyeket 
segédvonalak támogatásával rajzoltak a ta-
nulók. A segódvonalak minden lap után fogy-
nak, végül egészen elmaradnak. Lassankint a 
négyzet szűk keretét is elhagyják, úgyhogy 
végül a tanulót, minden támasz nélkül, önálló 
felfogásra vezetik. Ezt az irányt képviselték: 
a német rajztanítók egyesülete Berlinben, 
Flizer Fedor Leipzigben és Guillaume E. a 
franciáknál. 

A múlt század nyolcvanas éveiben az egész 
művelt világban nagy érdeklődés támadt a 
rajzolás iránt. Angliában új gondolat indult 
meg, amely a természet utáni rajzolást hangoz-
tatta. Rajztanítás közben a helyes formák és 
színek meglátására a szemet, ezek helyes és 
szép lerajzolására pedig a kezet kell ügyessé 
tenni. Ez az irányzat egész Európát megmoz-
gatta. A franciáknál Ravaisson France kép-
viseli. A németeknél Hirt G. müncheni író 
1887-ben adott ki egy füzetet, melyben elítéli 
a díszítmények és gipszminták rajzolását és 
a természet utáni rajzolás mellett tör lándzsát. 
Öt követte Lange Konrád „A német ifjúság 
művészi kiképzéséről" című művében 1893-ban. 
Ennek az új iránynak terjesztésére egyesület 
alakult Hamburgban s ezért nevezik ezt az 
irányt hamburginak. 

Ugyanekkor Amerikából is jött egy új irány-
zat, melynek megindítói Liberty I. Tadd és 
Prang- Lajos voltak, kik a rajztanítást a kéz-
ügyesség tanításával kapcsolják össze. A raj-
zot az ismeretszerzés birtokába kell állítani s 
annak éppen olyan kifejezési eszköznek kell 
lenni, mint a beszédnek vagy az írásnak. A kéz 
legyen a szellem eszköze és ezért ki kell ké-
pezni. A tanító és a gyermek minden tantárgy 
keretében rajzoljon, hogy a vonalak nyelvét 
megértsék és azon beszélni is tudjanak. 

Hazánkban a rajztanítás szükségességét a 
Ratio Educationis hangoztatta először, de ez is 
csak a városi iskolákban rendeli el, ott is csak 
rendkívüli tárgyként. Népoktatási alaptörvé-
nyünk sem vette fel a rajzot a népiskola tár-
gyai közé. Utána megjelenik az Utasítás, amely 
már ajánlja, de még nem kötelezően. Áz 1877-
ben kiadott Tanterv nagy lépéssel viszi előbbre 
a rajztanítás ügyét. Az 1905. évi Tanterv Uta-
sítása már hangoztatja azokat az elveket, me-
lyek a külföldön ismeretesek voltak. Legújabb 
Tantervünk gyakorlatnemek szerint csoporto-
sítja a rajzot, illetőleg a rajztanítás anyagát. 
Az Utasítás felvilágosítást ad arra nézve is, 
hogyan kapcsolhatjuk bele a rajztanítást az 
összhangzatos nevelésbe. 

Legújabb Tantervünk és Utasításunk rajz-
tanításra vonatkozó része tervszerű, megfon-
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tolt. Olyan célt tűz ki, melyet a rajztanítás fo-
lyamán tényleg meg is lehet valósítani. Tudjuk, 
hogy a népiskola célja többek között az álta-
lános műveltség alapelemeinek elsajátítása. 
Ehhez igazodik a rajztanítás is, amennyiben 
nem rajzolóművészeket akar nevelni, hanem a 
gyermek rajzkészségét oly fokig fejleszteni, 
hogy tudásával az élet legegyszerűbb rajzfel-
adataival szemben megállja a helyét. Megelég-
szik' tehát a formáknak jellegzetes, megköze-
lítő pontosságú visszaadásával és a kifejezési 
módok és eszközök közül a legegyszerűbbek 
használatával. Ezt a rajzolási módot leegysze-
rűsítve, a rajzolás tárgyát a gyermek lelkéhez 
és felfogóképességéhez közelebb hozva, a vonal-
vezetési gyakorlatok és szemlélet köréből vett 
alakok rajzolásának fokozatos sorrendjével, 
nemkülönben a módszeres rajzoktatás ered-
ményt biztosító munkájával akarja elérni. 

A cél második része az önálló rajztevékeny-
ség felkeltése, a rajznak mint közlési eszköznek 
használata. Ha e részt vizsgálat tárgyává tesz-
szük, azonnal rájövünk arra, hogy a Tanterv 
készítői olyan rajzolásra gondoltak, amely szo-
ros kapcsolatban van mindenféle jellegű tan-
tárggyal. Ha tehát e kívánalmaknak eleget 
akarunk tenni, akkor a rajztanítást a népiskola 
minden tantárgyával hozzuk szerves kapcso-
latba, úgy, liogy amikor csak lehetőség van rá, 
rajzoljon mind a gyermek, mind a tanító. 

A célkitűzés harmadik része azt mondja, 
hogy a forma- és színérzéket fel kell ébresz-
teni, az ízlést nemesíteni. Magában foglalja a 
szépművészeti és műalkotások megbecsülésére 
való nevelést is. A magyar nép nagy részének 
bámulatos fejlettségű forma- és színérzéke van. 
Éppen ezért ébresszük fel és tartsuk is állan-
dóan meg tanítványaink lelkében a művészi 
szép iránt való lelkesedóst. 

.Ezeket a célokat különféle jellegű feladatok 
gyakorlásával érhetjük el. A feladatok jelle-
gük szerint gyakorlatnemeket alkotnak, ame-
lyek természetesen céljuknak megfelelően más-
más i rá nyű tevékenységet kívánnak. E szem-
pontból, nagyon ügyesen, négy csoportba 
osztja őket. Az első csoportba a vonalvezetési 
gyakorlatokat, a másodikba a szemléleti raj-
zot, a harmadikba a díszítő tervezgetéseket, a 
negyedikbe pedig a játékos rajzokat, az emlé-
kezeti és elképzelés után való rajzolást és ma-
gyarázó rajzokat osztja. 

A rendszeres rajzolás a népiskolában a vonal-
vezetési gyakorlatokkal indul meg. Eontos sze-
repük van azért, liogy bizonyos mozgások, me-
lyekre a rajzolás közben szükségünk van, be-
idegződjenek a kézbe. Ezeket könnyed, lendü-
letes kézmozdulatokkal végeztessük éppen úgy, 
mint azt a folyóírásnál tesszük. Olyanok le-
gyenek ezek a gyakorlatok, melyek egyetlen 
vonallal meghúzhatok és melyeket részben 
váll- és könyök-, részben csukló- és ujjizíileti 
mozdulatokkal végeztethetünk. Megoldásukat 
előzőleg a táblán mutassuk meg. Kívánatos és 
ajánlatos, ha ezeket a gyermekek előbb a leve-
gőben nagyban lerajzolják s csak azután a pa-
piros felett. 

A szemlélet utáni rajzolást a második osztály-
ban kezdjük. Célja az, hogy a gyermeket a 
tárgyak alapos meglátására, megfigyelésére s 
a látottaknak rajzban való megrögzítésére ké-
pessé tegyük. Jóllehet már az első osztályban 
sok mindenfélét rajzolgat a gyermek a tanító 
táblai rajza után, azonban* ezeket még a vonal-
vezetési gyakorlatok közé kell sorolnunk. 

Ha a különböző rajzok során az ábrázoló-
képesség fejlesztéséhez vezető utat keressük, 
akkor feltétlenül el kell ítélnünk a népiskolai 
rajztanítás egészen egyoldalú utánzó jellegét, 
amely valamennyi gyermek rajztudását ugyan-
azon az ríton, az egyénhez való alkalmazkodás 
nélkül akarja tovább fejleszteni. A szemlélet 
utáni rajztanításban is figyelembe kell ven-
nünk a gyermek lelkét, tehetségét, akaratát, 
mert csak az egyénhez alkalmazott módszerrel 
tudunk közelebb jutni a „tehetségtelen tanulók-
nak" nevezett gyermekekhez s tudjuk őket a 
tehetségesebbek látásához, felfogásához és ki-
fejezésmódjához közelebb hozni. 

Mikor a gyermek a lerajzolandó tárgyat nézi, 
látja a formát, a színt, a fény- és árnyckjelen-
ségeket, de nem külön-külön, hanem egyszerre 
és ugyanakkor. Azt azonban nem kívánhatjuk 
a gyermekektől, hogy mindezeket hűen vissza-
adják. Ezen a fokon meg kell elégednünk a 
formák jellegzetes, de leegyszerűsített formájú 
visszaadásával. Általában lapos tárgyakat raj-
zoltatunk. A háromdimenziójú tárgyak közül 
csak azokat rajzoltassuk, amelyek lerajzolásá-
nál a harmadik dimenziót elhagyhatjuk. (Pl.: 
az almát körvonalaival.) Rajzolásnál mindig 
követeljük meg és késztessük őket arra, hogy 
a lerajzolandó tárgynak előbb mindig az úgy-
nevezett befoglaló formáját rajzolják le. Mi-
után ez megtörtént, méregetéssel ellenőrizzék, 
vájjon helyes-e az egész magasság és egész 
szélesség viszonya. Miután az arányok helye-
sek, rajzolhatják a részleteket, előbb azonban 
nem. Az arányokat méregetéssel ellenőrizzük. 
A méregetés úgy történik, hogy kinyújtott kar-
ral tartva az irónt, annak végét egy vonalba 
hozom a megmérendő távolság egyik végével. 
A hüvelykujjat pedig addig csúsztatom a ce-
ruzán, míg az egy vonalba kerül azzal a má-
sik egyenessel, melyet a szemem és a lerajzo-
landó tárgy illető pontja alkot. í gy a ceruzán 
egy távolságot kapok, melyet szintén nyújtott 
karral rámérek arra a távolságra, mellyel 
össze akarom hasonlítani. Mindig a rövidebb 
távolságot mérjük a hosszabbra! 

Harmadik gyakorlatnemünk a díszítő tervez-
getések. Fejlesztik a gyermek ízlését, megindí-
tói az öntevékenységnek és alkotóképességnek, 
mert elsősorban a fantáziára támaszkodnak. 
Mivel azonban beszélni is csak az tud, aki 
megfelelő szókészlettel rendelkezik, iigy a dí-
szítő tervezgetések első feltétele, hogy a gyer-
mek ismerje a magyar díszítő motívumok kö-
zül a legelemibbeket, melyeket azután saját 
fantáziája és ízlése szerint kombinál. Ha tud-
juk, liogy ezek a motívumok magyar földön 
tenyésző növények stilizált részei, akkor tisztá-
ban leszünk azzal a követelménnyel is, hogy 
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a díszítő tervezgetések akkor szépek és értéke-
sek, ha azok elemeinek elhelyezése némi hason-
latosságot mutat a növények alakjával és ré-
szeinek elhelyezésével. Megtehetjük azt is, 
hogy évenként egyszer-kétszer egészen mű-
vészi tökéletességű díszítményt másoltatunk, 
mert ez a motívumok elhelyezésénél sok ötle-
tességet ad nekik. A másolást azonban nem 
szabad rendszeresen végeztetni. Évenként leg-
feljebb kétszer-háromszor végeztessünk ilyene-
ket. A másolás itt csupán az anyaggyűjtés sze-
repét játssza. Jó szolgálatot tesz a tanító, ha 
a sikerültebb tervezgetések közül néhányat ele-
meztet. Az elemeket azután színes papirosból 
is kivághatjuk és a gyermekkel azokból új cso-
portosításokat végeztethetünk. 

Negyedik gyakorlatnemünk a játékos gyer-
mekrajzok és az elképzelés utáni rajzok fej-
lesztését kívánja szolgálni. Mivel ezek a gyer-
mek képzeletének szabad, önkéntes megnyilvá-
nulásai. azért ezek rajzolásába ne avatkozzék 
a tanító. Mindamellett azért tudatosan tanít-
hatja azokat. Ennek előfeltétele, hogy a gyer-
mekrajzokat megértse. Az ezekben való jártas-
sága arra képesíti, hogy a gyermek ösztön-
szerű rajzának természetes fejlődését bizto-
sítsa. 

Gondolatokat fejeznek ki a gyermek első 
rajzkísérletei, melyek előttünk csak irka-firká-
nak látszanak. Azonban egy gyermek sem ma-
rad ezen a fejlettségi fokon sokáig. Sokat fir-
kál, fáradozik, de végre már megismerhetjük 
rajzában azt, amit ki akar fejezni. Ilyen fokon 
van körülbelül az iskolába lépő gyermek. Ez 
az ábrázolás azonban még csak a leglényege-
sebb vonásait tünteti fel az alaknak. Amint 
azonban értelme fejlődik, megfigyelőképessége 
erősödik, nem elégszik meg ennyi tudással, 
ily fejlettségi fokkal. Így fejlődik fokozatosan, 
de még 12 éves korban sem azt rajzolja, amit 
a tárgyon megfigyelt, hanem amit tud, amire 
emlékszik, tehát rajza emlékezeti rajz lesz. 

Miután a legfontosabbakat már elmondtam 
a gyakorlatnemekre vonatkozólag, áttérek a 
magyarázó rajzokra, amelyek már nem a rajz-
tanítás körébe tartoznak ugyan, azonban attól 
nem választhatók el, mert hiszen ebben is raj-
zolásról van szó, de nem a gyermek, hanem a 
tanító rajzairól. 

Vannak olyan gondolataink, melyeket kizáró-
lag csak rajzzal közölhetünk. Tehát már a ter-
mészetes ész világánál is rájövünk arra, hogy 
iskolai munkánk közben magyarázó rajzok 
nélkül nem boldogulnánk. Az Utasítás is hi-
vatkozik erre minden tantárgynál, éppen úgy, 
mint megköveteli ezt minden tantárgy taní-
tása is. 

A magyarázó rajzok elsősorban a tanító raj-
zai, azonban a tanító azt is megkívánhatja a 
tanulóktól, hogy felelés közben ők is használ-
ják fel a magyarázó rajzokat. Tőlük rendesen 
már valamely tanult dologról kívánhatunk 
magyarázó rajzot, amely nem más, mint a ta-
nító rajzának ismétlése. Kívánatos lenne, hogy 
a gyermek a tanító magyarázó rajzait egy, 

külön e célra használt füzetbe berajzolja. Ha 
ezt megkívánjuk, úgy a mi rajzunk is csak 
egyszerű, lényeget feltüntető legyen, amelyet 
a gyermekek minden különösebb fennakadás 
nélkül lemásolhatnak. Ezt a rajzgyüjteményét 
megőrizve, még hosszabb idő múlva is lénye-
get feltüntető, összefüggő gondolategységet ad 
valamely tárgyról. Azokat a rajzokat azonban, 
melyeket a tanító csak alkalomszerű szemlél-
tetésre használt, ne rajzoltassuk, illetőleg ne 
másoltassuk le-. Ezekkel esetleg csak hangula-
tot akart kelteni. Nem minden táblai rajzunk 
magyarázó rajz! 

Az eddigiekben szó volt a rajztanítás anya-
gáról, végül lássuk a módszerét! 

Bátran mondhatjuk, hogy aki maga is gya-
korolja a rajzolást, az szinte magától jön rá 
a módszerre. Azonban nem mindig igaz az, 
hogy aki jól tud rajzolni, az már azt jól taní-
tani is tudja, mert a siker lelke a jó módszer-
ben gyökerezik. A módszer pedig akkor he-
lyes, ha minden részében a gyermek lelki vi-
lágához alkalmazkodik. Már az anyag kiválasz-
tásánál is helyes módszert kövessünk. Arra tö-
rekedjünk, hogy az iránt, amit rajzoltatni aka-
runk, felkeltsük az érdeklődést és ezt az egész 
tanítás folyamán ébren is tartsuk. 

Nagyon fontos, hogy a gyermeket helyes 
szemléletre és megfigyelésre szoktassuk, hogy 
ezáltal új képzetek birtokába juttassuk. Nem-
csak szemlélet utáni, hanem a többi gyakorlat-
nemnél is elengedhetetlen kellék a szemlélte-
tés. Erre elsősorban a tárgy a valóságban, vagy 
modell, esetleg jó kép is alkalmas. Nem ele-
gendő azonban csak a gyermekek elé állítani. 
Ezzel még a szemléltetés elveinek nem tettünk 
eleget. Ügy állítsuk oda, hogy a gyermekek 
jellegzetes formát lássanak. Mikor már a tár-
gyat jól elhelyeztük, akkor kezdődik csak a 
tulajdonképeni szemléltetés, ami a tárgy rö-
vid megbeszéléséből áll. A megbeszélés terjed-
jen ki az alakra, színre, arányokra. Némely 
nehezebb részlet megbeszélését a tanító táblai 
rajzokkal is kísérje. Az egész a lehető legrövi-
debb ideig tartson, mert ha szakszerű érteke-
zésbe merülünk, csak feleslegesen pocsékoljuk 
a drága időt. 

A tanítás hol tömegtanítás, hol egyénekre 
irányuló. Tömegtanítás, ha az egész osztály 
vagy egy nagyobb csoport ugyanazt a tárgyat 
rajzolja s ilyenkor a közös megbeszélések és 
irányítások elkerülhetetlenek. De a tanító az 
egyes egyének rajzát állandóan figyeli, bírál-
gatja, tehát az egyénnel foglalkozik és ez már 
egyéni ' tanítás. Általában azt mondhatjuk, 
hogy minden tanítás a meginduláskor tömeg-, 
azontúl pedig egyéni tanítás. 

A tanulókat a rajzórán lehetőleg önerejükre 
hagyjuk, hogy ezáltal önmunkásságra szoktas-
suk, de azért a tanító irányítsa az egészet a 
háttérből. Hogy a gépies másolást elkerüljük, 
mindig a kitűzött tárgynál nagyobb alakban 
rajzoltassunk. De ne legyen ez egyszerű na-
gyobbítás, hogy például a kétszeresét vagy há-
romszorosát rajzolják. A méreteket körülbelül 
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így adhatjuk meg: a rajz legyen egy arasz 
nagyságú stb. Ügy is járhatunk el, hogy azt 
mondjuk: a papiroson hagyjanak fenn és lenn 
háromujjnyit, oldalt pedig kétujjnyit. 

Mellőzzük a kötelező házifeladatokat, ha 
azonban valamelyik gyermek önkéntesen raj-
zolgat otthon, úgy támogassuk a munkájában. 
Ügy tőle, mint a többiektől is kívánjuk jneg, 
hogy a rajzok ízléses és csinos kivitelére tekin-
tettel legyenek. Az ízlés nevelése, a külalak 
szebbé tétele szempontjából kívánatos, hogy 
egy-egy rajznak befejezésére, a külalak teljes 
megoldására időnként alkalmat adjunk. 

Ismételten hangsúlyozandó a többi tantár-
gyakkal való kapcsolat. Azt minden gyakorlat-
nemnél meg lehet valósítani, de különösen a 
magyarázó rajzoknál. A rajzolás megkezdése 
előtt gondot kell fordítanunk a tanulók el-
helyezkedésére. Kívánatos, hogy a gyermekek 
a táblát, ha azzal rendelkeznek, maguk előtt 
a függőleges síkhoz minél közelebb tudják dön-
teni. Egyrészt így lehetővé válik a tisztán-
látás, másrészt a könyök- és csuklómozgásokat 
is könnyebben végezhetik. A szűk osztály-
padokban ez nehezen valósítható meg, de a ta-
nító leleményességétől sok minden függ. Ez a 
helyzet egészségügyi szempontból is előnyös, 
mert megakadályozza a görnyedt és görbe test-
tartást. 

A tanító mindig gondoljon a gyermek fele-
dékenységére s azért előző napon sohasem mu-
lassza el figyelmeztetni a gyermekeket a kö-
vetkező rajzórára s az arra szükséges szerekre, 
mert a gyermek feledékenységéből hibák szár-
mazhatnak, melyek éppen a tanítóra nézve a 
legfontosabbak. A gyermek értelmi fejlődése 
s a rajzolásban való előhaladása elsősorban 
a szemléltetésen múlik.' Hiányos szendéietek-
nek hiányos fogalmak a következmény-ei, mert 
hiszen még a tökéletes szemléltetés is ismétlé-
sekre szorul. Éppen ezért a szemléltetés köz-
ben nagy körültekintéssel járjon el a tanító. 
Legyen magyarázata rövid és mégis mindent 
elmondjon. A szemléltetés után jön az ellen-
őrzés. Legelső feladata, hogy a gyermeket 
egészséges és szép testtartásra szoktassa. A raj-
zolás ne legyen egészségrontó foglalkozás! 

Hogy a tanulók munkáját könnyen ellenőriz-
hesse, menjen be a padok közé és figyelje őket. 
Ez a figyelés részben a rajzszerekre és azok 
használatára, részben arra irányuljon, hogyan 
oldják meg a feladatot. Ha hibát lát, mindig 
annak okát keresse, mert az lehet ismerethiány 
is és technikai nehézség is. Buzdítsa őket arra, 
hogy egymásnak is segítsenek s ha egymást 
kisegíteni már nem tudják, akkor segítsen a 
tanító. Ha általános hibákat vesz észre, azokra 
az egész osztály figyelmét felhívhatja, magya-
rázattal, esetleg rajzzal igyekezzék pótolni a 
hiányokat. Az ösztönszerű és játékos rajzoknál 
ne avatkozzék a munkájukba. Szokják meg a 
rajznak messzebbről való állandó összehasonlí-
tását a modellel. Minél többször teszik ezt, an-
nál tökéletesebb lesz a rajzuk. 

Az egészet összefoglalva, a következőket 
tartsuk a rajzolásnál szem előtt: Konkrét és 
elérhető célt tűzzünk ki. Túlságos szigorúak ne 
legyünk. Követeljük meg a tiszta munkát. Ki-
fogástalan, teljes kidolgozást csak felsőbb osz-
tályokban kívánjunk. Tanítsuk meg a gyerme-
keket a szerekkel való helyes bánásmódra és 
takarékosságra, mert minél kevesebb eszközt 
használnak, annál könnyebb a munkájuk és 
egyszersmind annál sikerültebb is. Hibás raj-
zokért csak akkor büntessük a gyermeket, ha 
rosszakarat tapasztalható. Legyünk türelme-
sek a javításban, többször is figyelmeztessük 
őket a hibákra; ha azonban minden igyekeze-
tünk is hiábavaló, ajánljuk nekik az új meg-
rajzolást, de úgy, hogy ők maguk is több re-
ményt fűzhessenek ahhoz. Kéziigyesítő gyakor-
latoknál ne okozzon gondot a hiba. Arra való 
a gyakorlat ismétlése, hogy állandóan tökéle-
tesítsék munkájukat. 

Befejezésül még annyit, hogy igyekezzünk az 
órát minél hangulatosabbá tenni, úgy, hogy 
ott a gyermekek ne terhet érezzenek, hanem 
érezzék a munkában való gyönyört, lássák azt, 
hogy ízlésüket ez fejleszti. Ha ezt meg tudjuk 
valósítani, akkor tanítványaink, még a ke-
vésbbé tehetségesek is, örömmel, jókedvvel vég-
zik munkájukat. Adjunk igazat és valósítsuk 
meg Széchenyi azon mondását, hogy a neme-
sebb örömök kifejtése szorosan összefügg a 
honszeretcttel és közlélekkel. 

A Magyar Nemzeti Múzeum. 
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AZ IJ.I MAGYAR NEMZETI MŰZEIJM. 

j \ háborús összeomlást követő rekonstrukciós 
kormányzati munkának egyik legelső alkotása 
volt az 1922. évi X I X . törvénycikkel létesített 
Országos Magyar Gyüjteményegyetem. Néhai 
gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi 
miniszter ezzel az alapításával nemzeti nagy 
közgyűjteményeinket autonóm szervezetben egye-
sítette és széleskörű önkormányzati jogokkal 
ruházta fel, abból kiindulva, hogy „a tudomá-
nyos világban nem bürokráciára, lianem szabad-
ságra van szükség s e szabadság nemcsak a tu-
dományos kutatás, hanem a tudományos igaz-
gatás sikerének is nélkülözhetetlen előfeltétele". 
Az új intézmény gondolata tehát — amint ezt 
Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter is több alkalommal hangsúlyozta — „a tudo-
mány szabadságának alapvető normájában és a 
közigazgatási autonómia magyar talajon nagyra-
nőtt elvében gyökerezik, . . . mivel csakis így biz-
tosíthatni e gyűjtemények magasabb kultúrpoli-
tikai szempontból kiinduló s a napi politika és 
a miniszteriális bürokrácia személyes változásai-
tól független, egységes és állandó irányú cen-
trális vezetését". 

Az új intézmény 12 évig élte autonóm életét 
az alapító törvény által megszabott keretek kö-
zött, de kibővítve azzal, hogy később az alapí-
tásban résztvett közgyűjteményeken kívül az 
autonómia igazgatása alá rendeltetett több ku-
tatójellegű intézet és a külföldi magyar intéze-
tek is. Az autonómia 12 évi működésének majd-
nem kezdettől fogva részese volt, — előbb Szé-
chenyi-könyvtári igazgatói, később nemzeti mú-
zeumi főigazgatói minőségében - Hóman Bálint 
vallás- és közoktatásügyi miniszter, aki itt szer-
zett tapasztalatai alapján miniszteri reformjai 
során az 1934. évi VIII. t.-cikkel új nevet adott 
és — a főbb alapelvek érintetlenül hagyása mel-
lett — új keretet szabott meg az önkormányzati 
intézménynek. A reform lényege az, hogy az 
1808. évi VIII. t.-cikkel alapított régi Magyar 
Nemzeti Múzeumot az xíj törvény szétbontotta 
három intézetre: Országos Széchenyi Könyv-
tárra, Magyar Történeti Múzeumra és Országos 
Természettudományi Múzeumra és a „Magyar 
Nemzeti Múzeum" történeti patinás nevét az 
„Országos Magyar Gyüjteményegyetem" he-
lyébe iktatta. Ezenkívül az autonóm szervezet-
hez miniszteri rendelkezés alapján később került 
intézeteket lekapcsolta és a megmaradt gyűjte-
mény jellegű alapintézmények anyagát a szak-
szerűség követelményeinek megfelelően egyes 
részeiben az intézetek között újra csoportosí-
totta. 

•Az intézmény régi és új kereteinek áttekint-
hető képe a következő: 

Az 1922 : XIX. törvénycikkel létesített Orszá-
gos Magyar Gyüjteményegyetem alapító inté-
zetei: 

1. M. Kir. Országos Levéltár, 
2. Magyar Nemzeti Múzeum közös címébe fog-

lalt 6 tár (Országos Széchenyi Könyvtár, Érem-
és Régiségtár, Állattár, Növénytár, Ásvány- és 
Öslénytár és Néprajzi Tár), 

3. Országos Magyar Szépművészeti Múzeum 
(fiókintézetei: a Hopp Ferenc Keletázsiai Művé-
szeti Múzeum, az Üj Magyar Képtár és Törté-
neti Képcsarnok), 

4. Országos Magyar Iparművészeti Múzeum 
(fiókintézete az Orsz. Ráth György Múzeum). 

Ezekhez később miniszteri rendelkezés alap-
ján a következő intézmények csatlakoztak: 

5. Konkoly-Thege Miklós-alapítványú M. Kir. 
Csillagvizsgáló Intézet, 

(j. Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai 
Központ, 

7. Magyar Biológiai Kutatóintézet (Tihany), 
8. A VKM. Országos Tanügyi és Pedagógiai 

Könyvtára, 
9. Budapesti Földrengési Obszervatórium. 

10. Gróf Klebelsberg Kuno Magyar Történet-
kutató Intézet (előbbi nevén Bécsi Magyar Tör-
téneti Intézet), 

11. Bécsi Collegium Hungaricum, 
12. Berlini Collegium Hungaricum, 
13. Római Magyar Intézet és 
14. Varsói Magyar Intézet. 
Ez a lí intézmény együttesen viselte az át-

szervezés előtt az Országos Magyar Gyüjtemény-
egyetem nevet. Az új múzeumi törvény az 5—14. 
alatt felsorolt intézeteket az autonómia kereté-
ből kivette. Meghagyta azonban ezeknek az in-
tézeteknek a személyzetét továbbra is az önkor-
mányzati szervezet létszámában és érvényben 
tartotta az autonómiának az intézetek vagyo-
nára vonatkozó tulajdonjogát. Az újjászervezett 
önkormányzati szervezet, mely régi neve helyett 
most már a Magyar Nemzeti Múzeum nevet 
viseli, a következő intézményekből áll: 

I. M. Kir. Országos Levéltár (ez azonos a 
gyüjteményegyetemi szervezetben 1. alatt meg-
nevezett intézettel, de kibővítve a régi Nemzeti 
Múzeum anyagából a múzeumi levéltári osz-
tállyal). 

II. Országos Széchenyi Könyvtár (a szétbon-
tott régi Magyar Nemzeti Múzeum egyik tagja). 

III. Országos Magyar Szépművészeti Múzeum 
(a régi szervezetben 3. alatt). 

IV. Magyar Történeti Múzeum (a szétbontott 
régi Magyar Nemzeti Múzeum második tagja, 
mely magábanfoglalja a régészeti, történeti és 
néprajzi gyűjteményeket, ezenkívül az eddigi 
konstrukciójában megváltozó Iparművészeti Mú-
zeum anyagát). 

V. Országos Magyar Természettudományi Mú-
zeum (a szétbontott régi Magyar Nemzeti Mú-
zeum harmadik tagja, mely magábanfoglalja az 
állattári. növénytári és ásvány- és őslénytári 
gyűjteményeket). 

VI. Közgyűjtemények Országos Főfelügyelő-
sége (ennek keretébe soroztatott az Országos: 
Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ is). 
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Az utolsó helyen említett közgyűjtemény-
felügyeletet az 1929: XI. t.-c. a régi Magyar 
Nemzeti Múzeum főigazgatójának hatáskörébe 
utalta. Minthogy a szétbontás folytán a főigaz-
gatóság megszűnt, ennek a munkakörnek az el-
látását az új múzeumi törvény a Közgyűjtemé-
nyek Országos Főfelügyelőségének a felállítása 
útján biztosítja. 

Á később csatlakozott intézetek kikapcsolását 
a törvény indokolásában Hóman Bálint kultusz-
miniszter így indokolta meg: „Az 1922 : XIX. 
törvénycikk négy legfőbb közgyűjteményünket 
foglalta egységes szervezetbe, vagyis a Gyüjte-
ményegyetem eredetileg mint legfőbb közgyűj-
teményeinek egyeteme létesíttetett. Az évek fo-
lyamán azonban nem gyűjteményi jellegű in-
tézmények, a bel- és külföldi tudományos inté-
zetek is a Gyüjteményegyetem igazgatása alá 
bocsáttattak. Ezáltal egjTrészt a Gyüjtemény-
egyetem gyüjteményigazgatási jellege homályo-
sult el, másrészt az egyéb célú és rendeltetésű 
intézmények bekapcsolása közgyűjteményeink 
azonos hivatáson és közös tudományos törek-
véseken alapuló egységes szellemének kifejlődé-
sét is megakadályozta s egyben a gyűjtemények 
szakszerű igazgatását is károsan befolyásolta. 
E tapasztalatokon okulva, visszatér a törvény-
javaslat a Gyüjteményegyetem eredeti koncep-
ciójához és a Magyar Nemzeti Múzeum önkor-
mányzati szervezetébe a Gyüjteményegyetem-
nek kizárólag gyűjteményi jellegű intézményeit 
foglalja egybe s ezzel a szervezet egészét a szak-
szerűség alapjára visszahelyezi." 

Hogy a heterogén intézetek lekapcsolása az 
egész intézmény arányait milyen mértékben 
érinti, erről némi külsőleges képet nyújt az, 
hogy a kivett intézeteknél 21 tisztviselő és 8 al-
tiszt, vagyis összesen 29 alkalmazott, az auto-
nómia keretében megmaradt intézményeknél 
pedig 151 tisztviselő és 101 altiszt, vagyis össze-
sen 252 alkalmazott működik. 

Az alapító 1922. évi XIX. t.-c. az intézmény 
„autonóm életének valóban elevenné tétele ér-
dekében annak tartalmas és érdemleges hatás-
kört biztosított". Ezt az elvet Hóman Bálint 
kultuszminiszter jelentékeny mértékben még to-
vább fejlesztette azáltal, hogy az új törvényben 
a tudományos és műszaki segédszemélyzet lét-
számában a IX. és ennél alacsonyabb rang-
osztályba tartozó állásokra és az összes altiszti 
állások betöltésére a kinevezési jogot a Magyar 
Nemzeti Múzeum ügyvezető-alelnökének hatás-
körébe utalta, a miniszternek csupán a megerő-
sítés jogát tartva fenn. Hasonlóképen az auto-
nómia és egyben a racionalizálás érdekeit szol-
gálja a törvénynek az az intézkedése, hogy a 
Magyar Nemzeti Múzeum kötelékébe tartozó 
intézmények gazdasági ügyeinek egységes veze-
tésére központi Gazdasági Hivatalt létesített. 

Lényeges újítása még az új törvénynek, hogy 
a tudományos tisztviselők részére fenntartott 
70 éves korhatárt a szukkrescencia egészsége-
sebb biztosítása érdekében és szociális szem-
pontokból megszüntette. Hogy ez gyakorlatilag 
mit jelent, világosan mutatja, hogy az új tör-
vény alapján történt átszervezéssel kapcsolatos 
nyugdíjazások után a Magyar Nemzeti Múzeum 

létszámában 40 előléptetés és 17 új kinevezés 
volt foganatosítható. 

Az új Magyar Nemzeti Múzeum önkormány-
zati jogait 35 főből álló Tanácsa útján gyako-
rolja. A Tanács elnöke a törvény értelmében az 
1934—37. években a Gyüjteményegyetem volt 
elnöke, Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi 
miniszter, az ügyvezető-alelnöki tisztséget pedig 
jelenleg szintén a Gyüjteményegyetem volt al-
elnöke, Petrovics Elek, az Országos Magyar 
Szépművészeti Múzeum főigazgatója tölti be. 
Később a Tanács jelölése alapján 6 évre törté-
nik úgy az elnök, mint az ügyvezető-alelnök ki-
nevezése, úgyszintén a tanácstagok közül azok-
nak a meghívása, akik nem hivatali állásuknál 
fogva tagjai a Tanácsnak. Az átszervezés az új 
Magyar Nemzeti Múzeumot alkotó intézetek ve-
zetőségében is jelentékeny változásokat hozott. 
A múzeumi intézetek élén jelenleg a következő 
vezető tisztviselők állanak: 

1. M. Kir. Országos Levéltár: dr. Herzog Jó-
zsef főigazgató. 

2. Országos Széchenyi Könyvtár: dr. Fitz Jó-
zsef igazgató. 

3. Országos Magyar Szépművészeti Múzeum: 
dr. Petrovics Elek főigazgató. 

4. Magyar Történeti Múzeum: gróf Zichy Ist-
ván főigazgató. 

5. Országos Természettudományi Múzeum: 
Ernyey József igazgató. 

6. Közgyűjtemények Orsz. Főfelügyelősége: 
dr. Pasteiner Iván, az Egyetemi Könyvtár igaz-
gatója. 

Az elnök, ügyvezető-alelnök és a közgyűjtemé-
nyek országos főfelügyelőjének állása tisztelet-
beli és díjazással nem jár. Az ügyvezető-alelnö-
köt a Tanácsnak az 1—5. alatt felsorolt intéze-
tek első tisztviselői közül kell mindig jelölnie. 

A pilisszentkereszti áll. iskola udvarán állított emlékmű, 
amelyet tanítójuk a gyermekek közreműködésével állított. 



18. SZÁM 
NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ * """ £ 695 

A DOLOGI TEHERJOOOK ES AZOK ÜZEREPE 
A TANÜGYI JOGBAN. 

írta : DR. SERÉNYI ANTAL. 

ÍJL dologi teherjogok akként terhelik az ingat-
lant, hogy annak mindenkori tulajdonosa bizo-
nyos szolgáltatásokat tartozik teljesíteni oly-
módon, hogy a szolgáltatások teljesítéséért az 
ingatlan szavatol.1 Anélkül, hogy a dologi teher-
jog bővebb elméleti fejtegetésébe bocsátkoznám, 
nézzük, vájjon voltak-e és vannak-e tanügyi 
vonatkozású dologi teherjogok s ha igen. melyek 
az ezekhez kapcsolódó jogszabályok. A tanügyi 
jogtörténetben előforduló dologi teherjogok: 

1. az úrbéri vonatkozású faizás; 
2. a vízszabályozási járulékok és költségek; 
3. a ház és telek utáni párbér; 
4. kegyuraság iskolai vonatkozásban; 
5. földesúri iskolai teher. 
Ad 1. A canonica visitatiókban szó van arról, 

hogy a tűzifát a plébánosnak, a tanítónak az 
uraság az uradalmi erdőből adja. A canonica 
visitatiónak ez a megállapítása kettőt jelenthet: 
vagy azt, hogy ez kegyúri adomány, amiről 
lejjebb lesz szó, vagy, hogy abban a községben 
a plébánosnak, tanítónak úrbéri eredetű faizási 
joga van, illetve akkor volt. Nézzük ezt köze-
lebbről. Ezt a faizási jogot a plébános és tanító 
akként gyakorolták, hogy az erdő tulajdonosa 
kijelölte a szükséges élő álló fatömeget, a hívek 
pedig kivágták, felmunkálták és beszállították. 
A plébánosnak, a tanítónak ez a faizási joga 
nem a canonica visitation alapult, hanem a Má-
ria Terézia-féle urbárium-rendelkezésen és a 
canonica visitatio felvételekor már mint termé-
szetes valami megvolt, úgyhogy a canonica 
visitatio tulajdonképen csak magát a talált jog-
állapotot szögezte le. Ügy a plébánosnak, mint 
a tanítónak ez a faizási joga törvényi jogon 
alapuló volt és az illető községbeli erdőre, mint 
dologi teherjog feküdt. Dologi teherjog volt ez 
az xírbéri eredetű faizási jog az 1871 : LIII. t.-c. 
életbeléptéig, amikor is ennek 32. §-a ezt a jogi 
helyzetet máskép szabályozta. A törvényszakasz 
szerint ugyanis az erdő tulajdonosa tartozott az 
erdőterületet kiadni a jogosultaknak s a jogo-
sultaknak pedig szabadságában állott az erdő-
tulajdonossal másként egyezkedni. Az egyesség 
abból állott, hogy az aránylagos erdőterületet 
a tulajdonos megtartotta magának, ezzel a saját 
vagyona, erdőterülete gyarapodott és más mó-
don vállalta a fa kiadását. Ahol egyesség köt-
tetett, ott a fa kiadása többé nem az ingatlan 
földbirtoknak, hanem magának a tulajdonosnak 
lett továbbra a terhe, ami azt jelenti, hogy 
telekkönyvi biztosítás nélkül csakis őt, illetve 
jogutódait terheli, harmadik jóhiszemű szerzőt 
azonban nem. Az egyesség következtében a fa 
kiszolgáltatása megszűnt közjogi kötelezettség 

1 Dr. Zachár Gyula: A magyar magánjog alaptanai. 
145 oldal. 

lenni és átalakult az illető erdőtulajdonos sze-
mélyes kötelezettségévé s ezzel megszűnt a fai-
zási jog mint dologi teherjog is. A javadalmi 
jegyzőkönyvben tehát az a kitétel, liogy az ura-
dalom fát ad, nem jelenti feltétlenül azt, hogy 
az uradalmi birtokot ez dologi teherként terheli, 
vagyis, hogy mindig a birtokos kötelezettsége 
a fa kiadása, hanem lehet azért a faizási jogért 
a kötött megegyezés folytán egy család felelős, 
tudniillik az a család, amely az urbariális fai-
zási jog kártalanításáért az erdőrészt nem adta 
ki s amely család esetleg már nem is birtokosa 
annak az erdő- vagy földbirtoknak, amelyre a 
fakiadás egykor dologi teherként nehezedett. 

Ad 2. Törvényeink s a vízjogi törvény alap-
ján2 fizetendő vízszabályozási járulékok és költ-
ségek dologi teher természetével bírnak s a víz-
mosások keletkezésének megelőzése céljából biz-
tosított munkálatok költségei a vízszabályozási 
költségekkel egy tekintet alá esnek.3 Ki tartozik 
ezeket viselni az ártéri területen levő tanítói 
földeknél1? A föld tulajdonosa, az egyház, vagy 
a föld haszonélvezője, a tanító? 

A föld tulajdonosa melletti érvek: a) a víz-
szabályozási társulatok tagjai az ártéri birto-
kok tulajdonosai, tehát ők tartoznak viselni a 
költségeket is; b) a dologi teher természete sze-
rint ennek teljesítésére a telek tulajdonosa van 
kötelezve; c) nem kötelezhető a haszonélvező 
azért sem, mert az ármentesítési költségek a 
birtokok javítására több éven keresztül befekte-
tett és hosszabb idő alatt megtérülő beruházá-
sokat képeznek, méltánytalan lenne, hogy a ta-
nító fizesse, mert a tanító ma ott van s ha meg-
hal vagy elköltözik, holnap már más egyén 
veszi hasznát az ármentesítésnek; d) az ármen-
tesítés által a tulajdonos és nem a tanító földje 
nyer értékben; e) a tanító csak a közterhek vise-
lésére köteles, a vízszabályozási költségek pedig 
nem tartoznak a közterhek fogalma alá. 

A régi pénzügyi közigazgatási bíróság ki is 
mondta,4 hogy a költségek viselésére nézve 
ugyan a víztársulat mindenkor a föld tulajdo-
nosával, az egyházzal áll szemben, ez a körül-
mény azonban a tulajdonos és egy harmadik 
személy, például a tanító, között fennforgó vi-
szonyt nem érinti, vagyis a tulajdonosnak fenn-
marad a joga, hogy a járulékok visszatérítését 
magánjogi igényei alapján a haszonélvezőtől 
akár per útján is követelhesse. 

Ami mármost az egyháznak a tanítóval szem-
ben a kérdéses járulékok tekintetében netán ér-
vényesíteni kívánt jogait illeti, azok törvényes 

2 1871 : XXXIX. t.-c. 19. §.; 1879 : XXXIV. t.-c. 5. §.; 
1885 : XXIV. t.-c. 

3 1820/1912. K. sz. közig, bírósági döntvénv. 
1 1062/1884., 3815/1885. sz. döntvények. 
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alapon a következők szem előtt tartásával bírá-
landók el: 

A tanítói földekre kivetett vízszabályozási 
járulékok a tanító szabályszerűleg megállapí-
tott javadalmát nem csökkenthetik. De viszont 
a leszállítás tilalmával szemben a tanítónak a 
többletre való igénye sincs biztosítva. Ha tehát 
a vízszabályozás folytán a tanító javadalmát 
képező föld olymérvű értéknövekedést ér el, 
hogy a megállapított fizetés a jelzett költsége-
ken feliil is érintetlenül marad, a föld tulajdo-
nosát visszkereseti jog illeti meg a vízszabályo-
zási költségek erejéig.5 

A jogvitát megelőzendő, a vkm. elrendelte,5 

hogy a változás alá kerülő javadalmi jegyző-
könyvekben, díjlevelekben az ártéri területeken 
levő tanítói földek vízszabályozási költségei 
visszatérítésének kötelezettségét előre kell sza-
bályozni. 

Ad 3. A párbér az egyházi adónem egy sajá-
tos neme és vagy személyes viszonyokon ala-
puló kötelezettség, vagy ingatlanbirtokhoz fű-
ződő dologi teher.6 Eredetét tekintve, személyes 
kötelezettség, mert a hívek önkéntes oblációiból 
veszi eredetét,7 dologi teher csak akkor, ha 
magánokirat, szerződés vagy más jogalkotó tény 
(végrendelet, törvényi öröklés) folytán alakult 
dologi teherré.8 Ha a párbér dologi terhet ké-
pez, akkor a tulajdonos ellen, annak vallására 
való tekintet nélkül, követelhető." A tanítók 
párbérjárandósága mérvének és módozatainak 
a kútforrása a canonica visitatio, amelyekben 
a kivetés két módjával találkozunk: vagy pá-
ronként, vagy telek és házak után vetették ki. 
A Curia kimondta,7 hogy az magábanvéve, 
hogy egyes helyeken a canonica visitatiók sze-
rint a párbér minden ház vagy telek után szol-
gáltattatik ki, nem képez alapot arra, hogy a 
kérdéses helyeken a párbér ingatlanokon nyugvó 
dologi tehernek tekintessék. Tehát a canonica 
visitatiók ama kitétele, hogy a párbér minden 
ház vagy minden telek után szolgáltatik ki, nem 
fejezi ki a párbér jogi természetét, hanem csak 
a párbér kivetésének módját. De az 1647 : XII. 
törvénycikk és az 1710/91. évi XXVI. törvény 
folytán nem is fejlődhetett ki oly általános jog-
szokás, amelynek alapján a párbér, tekintet nél-
kül a parocliiális kötelékre, ingatlanhoz kötött 
dologi teher természetét vette volna fel. S mi-
vel a canonica visitatiók fenti kitételei állandó 
súrlódásokra adtak alkalmat, a vkm. a más-
vallásúaktól párbér követelését megszüntette s 
az elveszett párbérért kárpótlást nyújtott. A 
vkm. e rendelete10 ugyan csak a plébánosok ily 
természetű párbérének megszüntetéséről rendel-
kezett, de mivel kántortanító párbére is ugyan-
azon vagy rokontermészetű jogalapon nyugszik, 
a tanítók dologi teher természetű párbérjáran-
dósága is megszűnt. 

Ad 4. A kegyuraság tanügyi kapcsolatban 

5 69.231/1904—1905. III. 7. sz. vkm. rend. 
6 Hatásköri bíróság 46/1908. sz. határozat. 
7 Curia 31. sz. polg. t.-ü. határozata 1886-ból. 
8 Curia 3126/1889. sz. döntvény. 
6 Curia 6158/1894. sz. döntése. 
10 729/Eln. 1907. II. 10. sz. 

dologi teherként kétféle vonatkozásban állhat 
fenn, és pedig tanítói javadalmazás és iskola-
fenntartás tekintetében. A kegyuraságnak do-
logi, azaz birtokhoz fűződő volta mellett a vé-
lelem harcol, mert hazánkban a magánjogi 
kegyuraság rendes alakja a dologbeli kegyura-
ság.11 Nincs kizárva azonban, hogy e vélelem-
mel szemben ellenkező tényállás bizonyíttas-
sék, mert kifejezett ellenkező megállapodással 
vagy ellenkező gyakorlat kifejlődésével a kö-
telezettség elenyésztetliető.12 A dologi kegyura-
ság telki teherként súlyosodik az illető ingat-
lanra s mint ilyen, telekkönyvi kitüntetés nél-
kül is kötelezi az összes birtokutódokat, tehát 
a jóhiszemű szerzőket is.13 

A kegyúri kötelességek mérve nem volt egy-
ségesen szabályozva, a helyenkint változó meg-
állapításokat rendszerint a canonica visitatiók 
tartalmazták. A kegyúri kötelességek mérvére 
tehát a canonica visitatio az irányadó és nem 
a díjlevél, akkor is, ha tanítói javadalommal 
kapcsolatos kegyúri tartozásokról van szó. 
A díjlevél csupán védelmet állapít meg, mely- » 
lyel ellenkező gyakorlatot bizonyítani az érde-
kelt felek bármelyikének szabadságában áll.14 

Az ingatlanhoz fűződő kegyúri kötelezettség-
ből folyólag a járandóságot az uradalom az 
egyházközségnek tartozik kiszolgáltatni és a 
szolgáltatott járandóság mennyiségét és minő-
ségét, valamint a kiszolgáltatás időpontját il-
letőleg az állandó gyakorlat és szokás s nem 
a tanítói díjlevél az irányadó. Az egyházköz-
ség azonban, mint iskolafenntartó, a tanítónak 
a járandóságot díjlevélszerű mennyiségben és 
amennyiben a díjlevél a minőséget illetőleg 
rendelkezést nem tartalmaz, törvényes közép-
minőségben a törvényes esedékességi időpont-
ban attól függetlenül és arra való tekintet nél-
kül kiszolgáltatni tartozik, hogy vájjon a já-
randóságot a szolgáltatni köteles kegyúrtól 
egyáltalán megkapta-e és ha megkapta, mily 
minőségben és időben kapta meg.15 

A kegyuraság vonatkozhatik nemcsak taní-
tói javadalmazásra, hanem iskolafenntartásra 
is. Tudnunk kell ugyanis azt, hogy a községek-
ben, falvakban a róm. kat. iskolák építése és 
fenntartása a Ratio Educationis 53. §-a értel-
mében a lakosoknak és a földesuraknak mint 
kegyuraknak, a szabad kir. városokban a vá-
rosoknak mint kegyuraknak volt kötelessége s 
így hazánkban az 1868 : XXXVIII . t.-c. meg-
alkotásáig a róm. kat. iskolák épületeinek 
(beleértve a kántortanítói lakásokat is) építési 
és fenntartási kötelezettsége a kegyurasággal 
függött össze.10 Ez közjogi kötelezettség volt s 
ma is az, amelyet a népoktatási törvény sem 
szüntetett meg,17 noha egyes rendeletek kimon-
dották, hogy iskolai kegyuraság nincs,18 s az 

11 5896/1906—1907. Curia. 
12 7069/1906. vkm. rend. 
13 2632/1923. I. 12. sz. vkm. rend. 
11 113.149/1909 : X. 20. Curia. 
15 2632/1923. I. 12. sz. vkm. rend. 
10 17.100/1896. IV. 9. sz. vkm. rend. 
17 29.717/1923. XII. 17. sz. vkm. rend. 
18 26.892/1914. sz. vkm. rend. 
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érvényben álló jogforrások az iskolai kegyura-
ság jogintézményét nem ismerik,19 s a városok-
nak kegyúri jogalapon fennállott iskolafenn-
tartási kötelezettsége az 1868 : X X X V I I I . t.-c. 
25. §-a folytán iskolafenntartási jellegével bíró 
községi segéllyé alakult át.20 

A lényeg ebben a kérdésben az, hogy amikor 
az iskolafenntartás a kegyurasággal függött 
össze, dologi teherjogot jelentett, azaz azt, hogy 
a birtok szavatol az iskola fenntartásáért. Mi-
kor a szabad kir. városok kegyúri tartozása 
községi segéllyé lett, a kötelesség jogi tartalma 
semmiben sem változott meg: a felekezeti is-
kola további fenntartásában a város minden 
lakosa, bármily felekezethez tartozzék is s a 
város egész területén minden ingó és ingatlan 
vagyon továbbra is részt vesz. Ugyanez a hely-
zet azon falusi felekezeti iskoláknál is, ame-
lyek nem kegyúri jogon, hanem az úrbéres 
község által tartattak fenn s most ugyancsak 
az 1868 : XXXVIII . t.-c. 25. §-a alapján a köz-
ség tartja fenn s a fenntartásban résztvesz a 
község minden lakosa, minden földbirtok bir-
tokosa, felekezeti különbség nélkül. Ha ezek-
ben az esetekben a föld mindenütt megmaradt 
teljes egészében az iskolafenntartás forrása, 
akkor mindazon helyeken, ahol kegyúri, azaz 
dologi teherként állott fenn az iskolafenntar-
tás akár egészben, akár részben, ott is az a 
birtok, amelyre az iskolafenntartás dologi te-
herként nehezedett, változatlanul tovább is tar-
tozik viselni a fenntartást az eredeti lekötele-
zés terjedelmében és a birtokos vallására te-
kintet nélkül. Eszerint az uradalmak által az 
1868 : XXXVIII . t.-c. előtt is kegyúri jogon 
fenntartott felekezeti (róm. kat.) iskolák nem 
a birtokos személyéhez kötött, hanem a föld-
birtokhoz fűződő teher, dologi teherjog,21 amely 
mint ilyen, az ingatlanokat bejegyzés nélkül 
is feltétlenül terheli.22 Ebből következik, hogy 
a birtoklás terén bekövetkezett eltolódás nem 
vonhatja maga után az iskola vagy annak 
fenntartásához való hozzájárulás megszűnését, 
hanem csupán az iskola anyagi fenntartásából 
folyó terheknek valamennyi birtokos közötti 
arányos megosztását,23 mert az ingatlan egy ré-
szének átruházása után a jogutódot a dologi 
teher az átruházott ingatlan arányában ter-
heli,24 hacsak az adásvételi szerződésben nem 
jelentetik ki, hogy a vevő a dologi terheket 
nem veszi át, mert ez esetben az eladóra az a 
kötelezettség hárul, hogy a terheket továbbra 
is viselni ő köteles.25 

A kegyúri dologi teher alapján többre senki 
sem kötelezhető, mint amit a canonica visita-
tio vagy azt helyettesítő okmány tartalmaz, 
ami természetes abból, hogy a patronátusi jog 
egyoldalii kötelezésen alapuló intézmény, tehát 

19 11.704/1914. sz. vkm. rend. 
20 17.100/1896. vkm. rend. 
21 32.085/1924. sz. vkm. rend. 
22 7636/1906—1907. Curia elvi jelentőségű határozata. 
23 64.560/1924. vkm. rend. 
24 9476/1893. Curia. 
25 1322/1882. Curia. 

egy kegyurat sem lehet többre kötelezni, mint 
amit jogelődje magára vállalt. A kötelezettség 
ugyanis jogi természeténél fogva nem terjeszt-
hető ki. De az iskola fenntartására vonatkozó 
kötelezettség nem jelenti csak annak az épü-
letnek a fenntartását, amelyet a canonica visi-
tatio ott talált, hanem, ha olyan épület fenn-
tartásáról van szó, amely a canonica visitatio 
idejében még nem állott fenn, de kétségtelen, 
hogy az új, a más épület a régi iskolaépület 
helyett épült fel, a kegyúri kötelezettség fenn-
áll az ily épületre is;26 továbbá a „scholam 
conservare"-fogalomban benne van az iskola-
fejlesztés kötelezettsége27 is oly értelemben, 
hogy az egyházlátogatási okmány által az is-
kola fenntartására kötelezett az iskolát mint 
tanintézetet olyan terjedelemben köteles fenn-
tartani, ahogy azt „hic et nunc" a gyermekek 
mostani létszáma követeli.28 

Ad 5. A földesúri iskolai teher azonos a fent 
tárgyalt ú. n. iskolai kegyurasági intézmény-
nyel, csakhogy ez azon közjogi jellegű (feleke-
zeti) uradalmi iskoláknál áll fenn, amelyek az 
1868 : X X X V I I I . t.-c. után létesültek, vagy oly 
személyi vagy dologi szolgáltatásokra vonat-
koznak, amelyeket valamely földesúr a fenn-
álló felekezeti iskolával vagy tanítóval szemben 
vállalt,29 kizárólag a földesúr önkéntes elhatá-
rozásának jogán és a világi hatóságok, vala-
mint jelleg tekintetében az egyházi hatóságok 
hozzájárulásával. Az ilyen iskolafenntartás 
vagy valamely javadalmi szolgáltatás elválla-
lása szintén a birtoktól szét nem választható 
oly dologi teherré alakul át, amely a földesúri 
jogok alapján önként felvállalt segélyezésnek 
minősül, jogalapját a hosszas és állandó (32 
évet meghaladó) gyakorlatban leli s mivel ter-
mészeténél fogva a kegyúri kötelezettségekkel 
teljesen hasontermészetű és eredetű, követke-
zőleg osztja annak sorsát is.30 Jogszabály 
ugyanis az, hogy ahol a kegyúri jog vagy 
ehhez hasonló természetű dologi teher vala-
mely ingatlan birtok tulajdonával összefüggés-
ben áll, a kötelezettség magával a birtokkal 
elválhatatlanul és annjTira kapcsolatos, hogy 
annak hatálya a birtoklási és telekkönyvi ál-
lapotban történt változások által nem érintet-
vén, minden új tulajdonosra átszármaznak.31 

Részletesen foglalkoztunk e kérdésekkel, mert 
ezek úgy a tételes, mint a történeti tanügyi 
jognak érdekes problémái és folyton ismétlődő 
iskolai, tanügyi jogvitáknak jogszabályai. 

26 113.961/1923 :1924. sz. vkm. rend. 
27 37952/1913. sz. vkm. rend. 
28 Érdekes megemlíteni, hogy így szólnak a prágai leg-

főbb közigazgatási bíróság döntései is: 15.157/1933. és 
22.349/1933. sz. alatt, melyek a íelsőmagyarországi róm. 
kat. iskolák e jogi kérdéseit rendezik. A községek által 
fenntartott iskolákra is kimondja a vkm. 70.835/1934. sz. 
r.-ben, hogy a község tartozik az ily felekezeti iskola fejlesz-
tésével és az új építéseivel kapcsolatos költséget is viselni. 

29 69.015/1916. — 1917. II. 8. sz. vkm. rendelet. 
30 106.945/1910. XI. 24. sz. vkm. rend. 
31 15.104/1864. sz. rend. 
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A J U B I L Á B I I S K A T O L I K U S J I A G 1 G Y Í L É S . 

Szeptember 23-án zászlódíszt öltött Buda-
pest. A verőfényes őszi vasárnapreggelen az 
ország minden részéből keresztes gyorsvona-
tok röpítették az áj tatos hívők tízezreit a 
Jubi lár is Katolikus Nagygyűlésre. Hatvanezer 
katolikus magyar szíve dobbant meg az előtt 
a virágdíszes oltár előtt, amelyen Serédi Jusz-
tinián Magyarország bíboros hercegprímása a 
megnyitó szentmisét bemutatta. 

Nemes külső fénnyel és őszinte, bensőséges 
elmerüléssel az idén már huszonötödször ül t 
össze az Országos Katolikus Nagygyűlés, 
amelynek nemcsak egyházi, hanem nemzeti 
szempontból is nagy a jelentősége. Ez az egy-
házi ünnep nemcsak a katolikus hívek éven-
kénti seregszemjéje, hanem egyben a nemzet-
ben rejlő erkölcsi erő kifejezője is, aminek meg-
van a maga demonstráló hatása nemcsak be-
felé, hanem kifelé is. 

Ezeken a Krisztus nevében lelkeket új í tó 
összejöveteleken mindig nagy problémák ke-
rülnek felszínre. Olyanok, amelyek nemcsak 
az egyház belső életét erősítik, hanem a lehető 
legszorosabb összefüggésben vannak a nem-
zet életével is, mert annak talpköve nem lehet 
más, mint az a tiszta, mélységes hit és vallás-
erkölcs, amelynek a lelkek mélyén kell gyö-
kereznie. A nemzet fiainak érzését és gondol-
kozását csak a valláserkölcsi alapon nyugvó 
tiszta világfelfogás i rányí that ja , anélkül nem-
zeti műveltségűnk nem nyugotliatna a szikla-
szilárd valláserkölcsi alapon. 

Ezt a pillért erősítette az idei Katolikus 
Nagygyűlés is, mely a keresztény családért 
mozgósította a katolikus társadalmat. 

S ez a gondolat minket nevelőket kétszere-

sen érdekel, mert hiszen a szülők után mi-
hozzánk áll legközelebb a családi tűzhely él-
tetője: a gyermeknek. Azok a gondolatok, 
amelyek a Katolikus Nagygyűlésen a család-
dal kapcsolatban elhangzottak, nem marad-
hatnak üres szavak. Azoknak át kell hatnia 
minden pedagógus szívét, lelkét, mert a csa-
ládmentés egyet jelent a nemzetmentéssel, az 
pedig elsősorban a mi feladatunk. 

Az egyházi és világi tudós előadók mind-
mind a családról, a családi nevelésről, a csa-
ládi élet nemzetfenntartó erejéről s a családi 
élet válságáról szóltak. Ebből a hatalmas tár-
sadalmi megmozdulásból a gondolathullámok 
szárnyán végigröppent az országon az S. 0 . S. 
Mentsétek meg lelkeinket! Mentsétek meg a 
magyar családot és megmentitek a nemzetet! 

A Katolikus Nagygyűlés nemzeterősítő ha-
tásáról, a hitélet elmélyítéséről, az erkölcsiség 
megszilárdításáról, a szociális világnézet meg-
alapozásáról, a felekezeti békéről és a család-
védelemről szólt a Nagygyűlésen a mi minisz-
terünk is.* Beszédének minden szavát szí-
vünkbe kell vésnünk. Különösen fel kell azon-
ban lelkünkben dolgoznunk azokat a kijelen-
téseit, amelyeket a valláserkölcsi alapon 
nyugvó nevelésről, a jellemnevelésről s ezzel 
kacsolatban a család válságáról s a család 
védelméről mondott. Üzenet ez, nekünk szóló 
üzenet, a mi miniszterünktől, aki biztos rév 
felé i rányí t ja tanítói, nevelői lelkünket, még-
pedig mindig a haza boldogulása felé. 

(~y.) 

* Beszédét lásd vezércikkünkben. 

S I Z l Y A L Ó K Ó f t l J Ü . 

írta : TIBOLDI JÓZSEF. 

A nevelés szempontjából rendkívül fontos esz-
közt jelentenek a szavalókórusok, melyeknek 
célkitűzése és nevelő hatása az énekkarokéval 
azonos. A kettő között a különbség az, hogy míg 
az énekkarok megszervezéséhez a tagok zenei 
képzettsége az előfeltétel, addig a szavalókóru-
soknál az elesik és olyan egyének is bekapcso-
lódhatnak a közös munkába, kik kifejezetten 
zenei képességekkel nem rendelkeznek. Ebből 
kifolyólag a tömegek megszervezésének, irányí-
tásának, vezetésének olyan lehetőségei bonta-

koznak ki, melyeket azok, kik a nép nevelésére, 
vezetésére vannak hivatva, figyelmen kívül nem 
hagyhatnak. 

Az együvétartozás érzése úgy a faluban, mint 
a városban, úgy az egyházban, mint a társa-
dalmi életben a legfontosabb tényező. A haza-
fias érzés ápolása, tolmácsolása s nemzeti törek-
véseink támogatása szempontjából a szavaló-
kórusok munkája hatványozott mértékben köny-
nyebb, mint az énekkaroké. 

Igen nagy előnye a szavalókómsnak az ének-
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kar ra l szemben az, liogy a tisztán kiejtett szö-
veg jobban és könnyebben érthető, mint az ének. 
Ebből kifolyólag az élőszó közvetlensége mé-
lyebb tömeghatásokat vált ki, mint a kevésbbé 
érthető énekelt szöveg. 

Helytelen dolog volna a zene kifejező erejét, 
a melódiák és harmóniák hatásá t kétségbe-
vonni, vagy a szavalókórusok természetes elő-
nyeit az énekkarok há t rányára írni. Csupán 
a r ra a fontos momentumra óhaj tunk rámutatni , 
hogy a szavalókórus lehetőséget ad a legkisebb 
faluban működő taní tónak vagy a nép vezeté-
sére hivatott egyéneknek is, hogy a falu népét 
egy kollektív művészet keretei közé vonják, 
annak alkotórészeivé tegyék s a hétköznapok 
porából, a munka robotjából a művészet lélek-
nemesítő, üdítő, örömetnyuj tó mezejére vezes-
sék s így nemzeti kul túránk színvonalát foko-
zott mértékben emeljék. 

A szavalókórus átmenet az egyéni szavalás és 
karéneklés között. 

Hogy a szavalókórusoktól egy lépés az ének-
karok megszervezése, az világos s hogy a kol-
lektív művészetbe való bekapcsolódás könnyű 
lehetősége nemzeti kul túránk szempontjából be-
láthatat lan lehetőségeket nyit meg, az tagadha-
tatlan. 

Az emberi lélekben szunnyadó ösztön, mely a 
legprimitívebb embernél is észrevehető, termé-
szetes segítőtársa a kar szervezőinek és veze-
tőinek. 

Hogy a szavalókórus túlságosan pr imit ív vagy 
durva volna, az az aggodalom teljesen fölös-
leges. 

Mint minden művészetnek, úgy ennek is le-
hetnek kinövései, de az nem lehet ok arra, hogy 
ellenszenvvel fogad juk a szólóművészetnek ezt 
a legújabb ha j tásá t , sőt annál inkább kell a 
valóban hivatott művészíelkeknek megragadni 
az alkalmat és ezt a legkisebb anyagi áldozatot 
igénylő s legkönnyebben megszervezhető mű-
vészi eszközt nemzeti kul túránk szolgálatába 
állítani. 

Íme egy művészet, mely a régi, nehézkes, kon-
zervatív, sokszor lebírliatatlan anyagi és szel-
lemi nehézségekkel járó művészetek lassan, ne-
hezen mozgó ütegeit van hivatva pótolni. 

Az élet robog. A művészet halad, fejlődik. 
E primitívnek látszó művészet, jobban szem-

ügyre véve, a modern technika boszorkányos 
könnyűségeire és lehetőségeire emlékeztet. 

A legemberibb, a legközvetlenebb művészi 
eszközöknek népszerűsítése. A szó nemes értel-
mében vett demokratizálódása a művészetnek, 
amelynek templomába a szavalókórusok ú t ján 
nemcsak a kiválasztottak, hanem mindenki, kor, 
nem és társadalmi különbség nélkül beléphet. 

Minél szélesebb rétegét sikerül a nemzetnek 
a művészet részére megnyerni s annak aktív 
részesévé tenni, annál több hittel tekinthetünk 
a jövőbe s remélhetjük nemzeti törekvéseink 
megvalósulását. 

A szavalókórusokban rej lő nevelő erőt igye-
kezzünk há t megismerni s minél teljesebb mér-
tékben a köznevelés és nemzeti érdekeink szol-
gálatába állítani. 

ISKOLÁNKÍVÜLI NÉPMŰVELÉS 

A magyar jellemképzésnek népművelési 
téren való intézményes megszervezése. 

írta : DR. S C H O N E R FERENC. 

A. magyar jellemképzés intézményes megszer-
vezését két nagy szükséglet teszi fontossá és ak-
tuálissá. Az egyik az, hogy az egész vi lágot el-
öntő gazdasági és lelki válság mindenütt ú j vi-
lág kialakí tását sürgeti, a másik az, hogy a meg-
csonkított magyarságnak elsősorban erkölcsi 
erőit kell a revízió szolgálatában kiművelni. 

A probléma nemzetmentő fontosságát értékeli 
az ország kormányzója és a mai kormányhata-
lom is. A kormányzó a jelen és a nemzeti jövő 
p rog rammjában mint legelső célkitűzést, a jel-
lemképzést sürgeti . A kormányelnök nyilatko-
zatainak egyik állandó, mindig vissza-vissza-
térő mot ívuma ez a kérdés, a kultuszminiszter 
pedig a m a g a koncepciós ku l t ú rp rog rammjá t 
egyedül ennek a problémának a megoldására 
összpontosította. A kul tuszkormány népműve-
lési osztályának vezetője pedig nem ex offo, 
hanem kul turá l i s elgondolásainak tudományos 
és gyakor la t i megalapozottságával egész lélek-
ből a jellemképzés t émá já t állította be mun-
kásságának centrumába. 

A m a g y a r keresztény egyházak részéről is ez 
a Programm. Glattfelder Gyula, csanádi püspök 
í r j a : „Nem a sok vagy kevés pénz, sem a nyers-

Az aradi vértanuk kivégeztetése. (Torma Károly festményéről.) 
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anyag- és energiaforrások elégtelensége, nem 
is a tökéletes, vagy tökéletlen nemzetközi jog-
szabályok rendelkezései, vagy fogyatkozásai 
magyarázzák korunk válságát, hanem a lelki 
tájékozatlanság, a hitből származó biztonság 
hiánya az eredetétől és céljától elszakadt lélek 
szörnyű vergődésének magyarázata." (Lelki re-
stauráció. Nemzeti Üjság, 1934 szeptember 16.) 
Ugyanezt mondja Ravasz László: „Csak az ve-
szett el, ami a magyar birtokállományból anyagi 
jó volt. A föld, a bánya, az erdő, a gyár, a ház, 
az emberek test szerint. De megmaradt mindaz, 
ami ezt teremtette, meghódította: a magyar lé-
lek, mint erő, hivatás, öntudat, programm és 
cél. Legnagyobb kincsünk a magyarság erkölcsi 
erői: ezt kell szaporítgatni és felduzzasztani." 
(A lélek korszaka. Budapesti Hirlap, 1934. évi 
május 27.) 

Mint tudományos világnézeti problémát a 
jellemképzést hagyta ránk örökségül a legna-
gyobb magyar filozófus, Fauler Ákos. Az a 
megállapítása, hogyr „a történelem tanúsága 
szerint nemzetek és államok soha azon nem 
mentek tönkre, hogy szegények és műveletle-
nek voltak, hanem mindig abba pusztultak bele, 
akármennyire gazdagok és tanul tak voltak, hogy 
jellemtelenekké váltak. A lelki egészség, az igazi 
emberség pedig — mint ezt már Aristoteles 
felismerte — nem egyéb, mint az erkölcsi tör-
vényeknek megfelelő élet. Az az élet, mely ön-
feláldozásban, tiszteletben, alázatosságban és 
hívő bizalomban, nem pedig gőgös individualiz-
musban s hideg szkepticizmusban telik el. Ko-
runk lelki harcai ismét igazolják, hogy az er-
kölcs törvénye magának az életnek törvénye." 
(A modern ember lelke. Napkelet. 1929. 721— 
726 1.) 

A jellemképzés tehát politikai, társadalmi, 
egyházi és tudományos világnézeti szempont-
ból egyaránt a legaktuálisabb és legfontosabb 
nemzeti érdek. Nyilvánvaló akkor, hogy a leg-
fontosabb nemzeti érdeknek megvalósítását in-
tézményesen kell biztosítanunk. 

A jellemképzés intézményes megszervezése a 
népművelési téren kettős irányú. Az első: ma-
gya r nemzeti szempontból egységesen kidolgo-
zott tudományos anyag és tanterv. A második: 
a magyar népművelés közigazgatási szerveze-
tének teljes kiépítése és pragmatikája . 

Előterjesztésünkben csak az első szempontból 
tesszük meg észrevételeinket. 

Szomorúan megdöbbentő, hogy a jellemkép-
zés programmjának elgondolásai mennyire hiá-
nyoznak a magyar kulturális életben. Mintha 
csak jelszó lenne a jellemképzés s a tartalom, 
a kivitel, a cél, a homályos jövőben vajúdná-
nak. Tartalom és célkitűzés szempontjából egé-
szen sivár mező a magyar kulturál is mult. Csak 
egy példát. Ha végiglapozzuk az 1910-es évek 
népművelési tudományos havi folyóiratát, az 
„TJj Elet"-et, elvétve sem találunk bennük egy 
gondolattöredéket, amely a jellemképzés tar-
talmát és célkitűzését megjelölné. Az első ily-
irányú komoly konkretizálás az, amely a Pest-
vármegyei Népművelés 1934. évi augusztus, 
szeptember havi számában megjelent. (Nevelős 

Gyula: Adalékok a jelleniképző tanfolyamok 
részére.) Kivitel szempontjából a legszebb rész-
letteljesítmény Szekeres Bónis kísérlete. Iro-
dalmi téren pedig szinte aggasztó a tünet. 
A német, francia, olasz, angol és amerikai iro-
dalommal egybevetve, példátlanul sivár a ma-
gyar irodalom a jellemképzést célozó munkák te-
rén. Wildner és Weszely pedagógiai tanulmá-
nyaiban vannak ugyan kitérések a jellemképzés 
elméleti és gyakorlati szempontjaira, de világ-
nézeti konkretizálásuk igen messze esik a jel-
lemképzés céljától, ugyanez a hibája Szitnyai 
Elek munkáinak is. Az egyetlen konkrét ma-
gyar irodalmi munka: Schöner Ferenc „Enyém 
az élet" című műve, amely a jellemképzés lélek-
tani és világnézeti problémáit nemzeti és eti-
kai alapon egységes metodikai rendszerbe fog-
lalja. 

A céltudatos, rendszeres és egységes jellem-
képzés első kiindulása a népművelődési téren: 
olyan kézikönyv kiadása, amelyben a jellem-
tanításnak anyagát összegyűjtjük, célkitűzéseit 
megjelöljük. Szerkezeti vázlata a következő 
lenne: 

I. A nemzeti érdek megjelölése, célkitűzések. 
1. A kormányzó szózata. 
2. A kormányelnök összefoglalja közismert 

koncepcióinak jellemképző részleteit. 
3. A kultuszminiszter programmot ad. 
II. Általános rész. 1. Lélektani anyag. 2. Tör-

ténelmi anyag. 3. Művelődéstörténeti anyag. 4. 
Irodalomtörténeti anyag. 5. Szépirodalmi anyag. 
6. Hadtörténeti anyag. 7. Néptörténeti anyag. 
8. Népművészeti anyag. 9. Az életbölcselet tör-
ténete (kiváló életbölcselők). 10. Természettudo-
mányi anyag. 

III . Jellemtípusok. 1. A magyar gazda. 2. 
A magyar iparos. 3. A magyar kereskedő. 4. 
A magyar i f jú . 5. A magyar leány és asszony. 
6. A magyar levente. 7. A magyar cserkész. 8. 
A magyar katona. 9. A művelt i f jú . 

IV. A gyakorlat i jellemképzés. 
V. A magyar népművelés közigazgatási szer-

vezete. 
VI. Tanterv . ' 
VII. Népművelési Könyvtárak. 
VIII. Bibliográfia (hazai és külföldi). Tárgy-

mutató. Névmutató. 
A munka mindegyik részét az illető téren 

kiváló szakférfiak írnák meg. A könyv címe 
lenne: Magyar jellemképzés. 

Az így elgondolt alapvető kézikönyv a nép-
művelési oktatók tudományos kiképzését szol-
gálná,. egyúttal a magyar jellemképzésnek nem-
csak népművelési téren, de az iskolákban is 
megadná az egységes módszeres i rányt s nem 
lenne a jellomképzés a homályban tapogatódzó 
divatos kísérletezés. 

A tudományos kézikönyv mellett egy nép-
szerű jellemképző könyvsorozatot lehetne kiadni, 
kicsi, tetszetős, olcsó könyvek vagy füzetek 
alakjában. 
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G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

Anglia. 
írta : G Ü N T H E R JOLÁN. 

— Földrajzóra az V. osztályban. — 

A földrajzórára készülő tanító szeretné tudá-
sának legjavát átadni kis tanítványainak, sze-
retné a tanítandó földrajzi egységet egy életre 
szóló benyomás mélyreszántásával lelkükbe 
vésni, azért nagy gonddal és körültekintéssel 
mérlegeli, hogy abból a kérdéses földrajzi lec-
kéből mit, miért, mennyit és hogyan tanítson. 
E problémákat különösen akkor fontolgatja, 
mikor hazánktól távoleső országot vagy világ-
részt akar ismertetni, például Angliát. Eszébe 
jut az a sok szép ismeret, amit erről az ország-
ról szerzett tanulmányai, olvasmányai vagy ér-
tékes személyes tapasztalatai alapján. Felmerül 
tudatában sok-sok nehezen kimondható név, a 
statisztika meg szédületes számokat tár elébe, 
melyekkel Anglia világuralmát és páratlanul 
nagyvonalú gazdasági életét jellemezhetné. 

Mégsem fog beszélni a népiskola V. osztályá-
ban Angliának 39.000 km hosszú vasúthálózatá-
ról, 57 millió orsóval dolgozó textiliparáról, 
21-7 millió bruttó regiszter tonnás kereskedelmi 
flottájáról, 46 százezer lakosnál népesebb váro-
sáról, 250 millió q évi széntermeléséről, sem a 
minden képzeletet felülmúló forgalmáról. 

A Tanterv és Utasítás nagyon bölcsen meg-
köti a tanító kezét, nem engedi, hogy széleskörű 
tudását nevek és számok felsorolásával csillog-
tassa meg a gyermekek előtt, hanem azt kí-
vánja, hogy az érdekesség, eszméltetés és hasz-
nosság elvének szem előtt tartásával, kizárólag 
az illető államnak jellemző vonásait, földrajzi 
helyzetéből kialakult életét és a velünk való 
kapcsolatát ismertesse elemi iskolában a ma 
tanítója. Keresse az érdeklődésnek bűvös szá-
lait, melyekkel gyermekeink lelkivilágához kö-
zel tudja hozni a tőlünk távolságra, fa j ra , 
nyelvre, szokásokra stb. oly végtelenül messze-
eső országokat és népeket. Próbál ja a gyerme-
kek régi tudásából, az illető ország fekvéséből, 
a térkép színeiből szemléltetőeszközök és rajzok 
segítségével közösen, ok és okozati összefüggé-
sek kutatásával megismertetni a kérdéses orszá-
got és annak népét. 

Mikor a tanulók érdeklődve kutat ják hazánk-
ból az ú j országba vezető utakat, mikor vilá-
gosan látó, okoskodó elmével rájönnek arra, 
hogyan függ össze az ottlakó nép élete, foglal-
kozása, törekvései azzal a földdel, melyet a jó 
Isten számukra kijelölt, mikor az illető nép ne-
mes vonásainak megismerése rokonszenvet, tisz-
teletet, megbecsülést vált ki a lelkűkből, akkor 
a tanító eleget tett kötelességének, jó földrajz-
órát tartott, melyen nemcsak a tanulók tudását 
növelte, hanem lelküket a legértékesebb gondo-
latokkal, érzelmekkel és akarati indításokkal 
gazdagította. 

I. Előkészítés. 
— Negyedikosztályos korotokban egyszer érde-

kes dolgot olvastunk egy furcsa emberről. Ki 
emlékszik még r á ! (Móra Ferenc kedves tör-
ténetére emlékeztetem őket, melyben az író egy 
angol ember furcsaságaiból finoman eszméltet! 
önmagára az idegenért lelkesedő magyart.) — 
Mik voltak furcsa szokásai? Mi volt a mi vé-
leményünk róla? Tanultunk is valamit attól 
a furcsa ember től . . . (A gyermekek beszámol-
nak idevágó élményeikről, emlékeikről.) 

Á t h a j l á s ós c é l k i t ű z é s . — Mivel még 
oly szépen emlékeztek a történetére, van egy jó 
tervem: Keressük fel azt a furcsa embert hazá-
jában. 

II. Az anyagközlés. 
1. p r o b l é m a : Hol lakik? — Hiszen meg-

mondtátok, milyen nemzetiségű? (Angol.) Hát 
akkor melyik ország lehet a hazája? (Anglia.) 
Keressük meg a térképen! (Közösen megkeres-
sük és megbeszéljük, hogyan lehetne hazánkból 
odajutni. A gyermekek megállapítják, mely or-
szágokon kell keresztülutazniok, végül rájönnek, 
hogy a tengeren is át kell kelniök.) — Keressük 
meg a tengeren a legrövidebb utat, mert itt 
majdnem mindig nagyon viharos a tenger, nem 
a legkellemesebb a hajózás. Egy kisebbfajta 
gőzösre ülünk (szemléltetem a képét) négy óra 
alatt átvisz bennünket ezen a csatornán. I t t a 
tenger oly keskeny, hogy csak csatornának ne-
vezik. Aki kíváncsi a nevére, annak fel is írom 
a táblára. Melyik országtól választja el Angliát 
ez a csatorna? Persze Angolország körül van-
nak nagy tengerek is. Olvassátok csak le! Fur-
csa ország ez az Anglia, már fekvésére nézve 
is nagyon eltér hazánktól. Miért? Milyen ország 
tel\át, mivel köröskörül tenger határolja? (Szi-
getország.) — Ha jól megnézzük, nem is egy szi-
getből áll! Angolország neve mellett még két 
ország nevét olvashatjátok ezeken a szigeteken. 
(Skótország, Írország.) — Mind a kettő Angol-
országhoz tartozik, mint valamikor a mi hazánk-
hoz Horvát-Szlavónország. Az angol királynak 
engedelmeskednek a skótok is, az írek is. Hány-
féle nép lakik hát ezen a szigetországon? (An-
golok, skótok, írek.) — Néhány képet mutatok is 
róluk. (Szemléltetés.) Mármost ebben a nagy 
országban hol keressük a mi furcsa emberün-
ket? Talán a hegyes vidéken? 

2. p r o b l é m a : tájai, nevezetességei. — Mit 
is keresett a furcsa ember nálunk az arató em-
ber kezében? (Angol acélt.) — Miből készül az 
acél? A vasércet meg honnan nyerik? Milyen 
vidékei vannak tehát Angliának, ahol sok vas-
ércet bányásznak? (Hegyes vidékei.) Keressük 
meg, hol? (A térkép színei elárulják.) A vas 
szomszédságában itt még rengeteg szenet is ta-
lálnak. Az egész világon csak egy ország múlja 
felül Angliát széntermelésben. (Egyesült Álla-
mok.) Mit gondoltok, mire használják fel az an-
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Angol falu. 

golok azt a rengeteg szenet? (Vasutak, hajók, 
gyárak tüzelésére, a fölösleget külföldön értéke-
sítik stb.) A vasércet meg hol és hogyan dol-
gozzák fel? Mi híres tehát Angliában! (Szén-
és vastermelés, acélgyártás.) Fel is írom a táb-
lára. Lehet, hogy egyik gyárnak igazgatója a 
mi furcsa emberünk. 

— Emlékeztek, miért mosolygott a furcsa em-
ber, mikor nálunk az alispán kabát já t uj jai kö-
zött morzsolgatta? (Örült, hogy angol posztó.) 
Ebből is kitalálhattok valamit. (Híres az angol 
posztó.) Miből is készül a posztó? (A juh gyap-
jából.) Miért termelhetnek Angliában sok posz-
tót? (Sok a juh.) Váj jon melyik vidéken? (A 
sík vidéken.) Miért? Keressük meg a térképen! 
Mi híres itt? (Juhtenyésztés, posztógyártás.) í r-
juk fel! Ejnye, mennyi sík vidéke van ennek az 
országnak s angol búzával, angol gyümölccsel 
és szőlővel mégsem dicsekedett a mi furcsa em-
berünk. Pedig a sík vidéknek mik a terményei? 
Próbáljátok ti ezt a furcsaságot megmagyarázni! 
(Találgatják.) No, majd én is segítek. Mivel 
Anglia már jó északon fekszik, milyen lehet az 
éghajlata? (Hűvös.) Különösen a nyár hűvös, 
esős, az ősz és tavasz meg nagyon ködös. 
Könnyű azt is kitalálni, hogy miért?! Melyik 
növények nem szeretik a sok esőt, ködöt és hű-
vös nyarat? (A kenyérnövények.) Miért nincs 
tehát Angliának búzája, szőlője, gyümölcse? 
A jó Isten azonban pótolta ezt a nagy hiányt, 
a gabonaföldek helyett olyan földet adott az 
angoloknak, amelyeknek jó a hűvös, esős, ködös 
éghajlat is. (Legelő, rét.) Hát ezt a földet ho-
gyan használhatják ki? (Állatokat tenyésztenek.) 
Főleg juhokat, lovat, sertést, szarvasmarhát. Mi 
híres tehát még Angliában? (Az állattenyésztés.) 
A tengerparton még nem is néztünk körül, pedig 
ott is szorgalom, munka mindenfelé! Ott mivel 
foglalkozhatnak az emberek? (Halászattal, hajó-
zással.) Mindkettő első az egész világon. í r j uk 
fel ezt is. 

— Most már nagyjában megismertétek Anglia 
földjét, természeti kincseit, mondjátok el még-

egyszer, miből és hogyan él ott a lakosság, vi-
dékek szerint, (összefoglalás.) 

3. p r o b l é m a : Hogyan pótolja Anglia a 
szigetország hiányait? — Azt mondtátok, Angliá-
nak nincs elegendő búzája, gabonája. Hát akkor 
honnan szerzi mindennapi kenyerét a sziget-
ország 44 millió lakosa? (Veszi más országból.) 
Nézzük, melyik termelő ország van Angliához 
legközelebb, ahonnan gabonát vásárolhat?! (Ta-
lálgatások, vitatkozások után eldöntjük, hogy az 
Egyesült Államokból; azt is megbeszéljük, mi-
ért?) Honnan futnak hát he a gobonával rakott 
hajók Anglia kikötőibe? — De máshonnan is 
jönnek ám nagy teherhajók ebbe az országba. 
— Igen-igen, messziről, minden világrészből. 
Meg tudnátok-e mutatni mindegyik világrészt 
ezen a térképen? (Kitűzöm a gyarmatok és vi-
lágforgalom térképét, csomagolópapirosra vá-
zilva.) Keressük meg Angliát is ra j t a ! Lám, 
mily párat lanul kedvező fekvése van, az összes 
szárazföldeknek mintegy a szívében fekszik. 

— Ezek a sötét foltok pedig Észak-Ameriká-
ban, Afrikában, Ázsiában és Ausztráliában mind 
az angolok földje, birtoka. Már régesrégen meg-
szerezték maguknak ezeket a nagyon termékeny 
helyeket a bátor, okos angol hajósok. Anglia az 
anyaország, ezek pedig az ő gyarmatai. (Fel-
írom.) Most pedig ezek éltetik Anglia népét. Mit 
gondoltok, hogyan? (Megbeszéljük, hogy élelmi-
cikkeket, nyersanyagokat szállítanak a gyarma-
tokból. Anglia pedig iparcikkeit értékesíti ott.) 
Hogyan közlekedhetik Anglia tengerentúli gyar-
mataival? Rajzoljuk csak meg: hova, merre me-
hetnek a nagy tehergőzösök és személyszállító 
hajók Anglia kikötőiből. (Mulatok is képet egy 
nagy óceánjáróról.) Sokszor megesik ám, hogy 
ilyen nagy angol hajó magyar hajóval is talál-
kozik kint a nagy tengeren. Vájjon miről isme-
rik meg egymást? (Lobogóikról. Azt is szemlél-
tetem.) Barátságosan köszöntik egymást, mert 
tudják, hogy mindegyik minek a javáért, dicső-
ségéért fárad, dolgozik?! (Hazája javáért.) Per-
sze sokkal, sokkal több angol hajó jár a tenge-
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ren, mint magyar, nem is nehéz kitalálni, hogy 
miért? A furcsa ember különben nálunk is meg 
magyarázta, hogy ők miért olyan erősek és gaz-
dagok. Lássuk csak! 

III. Összefoglalás. 
— Mit ad a föld az angol népnek? Hogyan 

használja fel a szorgalmas angol nép országa 
kincseit? Hogyan használja fel kedvező fekvé-
sét? Hogyan lett Anglia a tengerek ura? Mit 
ad Anglia a gyarmatoknak és a szomszédos or-
szágoknak? Mit kap tőlük? Mi híres Angliában? 
Mi nagyon fejlett Angliában? Keressétek meg 
a fővárosát! Ez a világ második legnagyobb 
városa; majdnem annyi lakosa van, mint Csonka-
Magyarországnak. 

Hozzánk való viszonya. — Azt még nem is 
kérdeztétek, hogy a mi kis országunk kap-e vagy 
ad-e valamit Angliának? Döntsétek el, hogy rá-
szorulunk-e mi az angol szénre, vasra, acélra, 
gyapjúra, élelmicikkekre stb.? (Megbeszélés.) 
Hát van-e nekünk olyan cikkünk, amiből be-
hozatalra szorul? (Megállapítják.) Ezek köziil 
különösen a finom, ízletes magyar gyümölcsöt, 
kitűnő zöldségféléinket, hízott baromfiféléinket 
bizony Angliában is szívesen megveszik. A nagy 
távolság miatt azonban kevesebbet szállítunk 
oda, mint például melyik országokba? — De van 
pénznél értékesebb dolog, amit mi jelenleg az 
angol néptől kapunk: rokonszenvet, sajnálatot 
és részvétet a mi szegény, megcsonkított hazánk 
iránt. Sok híres-neves angol úr fáradozik azon, 
hogy a trianoni határokat megszüntessék, hogy 
Magyarország megint boldog legyen. íme, be 
mutatom nektek néhány magyarbarát angol úr-
nak a képét. (Lord Rothermere, Baden Powel 
stb.) Mit érdemelnek tőlünk? (Tiszteletet, meg-
becsülést.) Hogyan lehetne ezt tettel is kifejezni? 
(Spontán megnyilatkozásaikat megdicsérem, asze-
rint járunk el.) Raj tuk kívül nagyon sok angol 
keresi fel most már a mi szép hazánkat, hogy 
megismerjenek, megszeressenek bennünket. Ta-
valy ilyenkor sok angol és skót cserkész j á r t 
nálunk, talán ti is emlékeztek rá? Hej, ha egy-
szer idetévedne közénk az a kedves, furcsa an-

gol iir, valamit nagyon megköszönnénk neki, 
amire megtanított bennünket. (Hazánkat meg-
becsülni, érte dolgozni, magyar árut pártolni, 
stb.) Hálából jegyezzétek és tanuljátok meg az 
ő hazájukról azt a sok szépet, amit tőlem ma 
hallottatok. 

HAZAI ES 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Hevesmegyei népoktatás. A Hevesmegyei Ta-
nítóegyesület Egerben megjelenő időszaki ér-
tesítőjének, melyet Gódi Antal szerkeszt, szep-
temberi számában időszerű tanulmányt írt 
Böhm Pé te r a tanításra való előkészületről, 
melynek tar talmát okosan és logikusan kap-
csolja össze a nevelés törekvéseivel. A lap nem 

•viszi túlzásba a pedagógiai elméletek tárgya-
lását, mindössze ezt az egy szakcikket találtuk 
benne. Többi tartalma az egyesületi élet folyá-
sáról szól, továbbá közli a tanügyi közigazga-
tásra vonatkozó rendeleteket ós a legújabb 
tanügyi híreket s a Tiszafüreden tartott tanító-
gyűlésről szóló tudósítást. 

Szabolcsi Tanító. A szabolcsvármegyei nép-
oktatási intézmények havi folyóiratának, me-
lyet Siilc Dénes szerkeszt, augusztus-szeptem-
beri kettős számában Jurassa E. M. vezércikk-
ben elmélkedik az iskolai év kezdetéről. Tárcá-
jában Tarnavölgyi András versét olvassuk a 
Gyermekek-ről. Koltai Is tván Az iskola a törté-
nelemben címmel, a szerkesztő pedig a tanítói 
egészségügyi tanfolyamokról írt cikket, melyre 
dr. Spányi Géza kórházi főorvos nyílt levélben 
foglalt üdvözlettel reflektál. Tudósítást közöl 
a lap a miskolci tanügyi kiállításról. Irodalom 
és Hírek rovata tar ta lmas és változatos. 

Református Élet. A világ minden jelentős moz-
zanatával foglalkozik, református szempontból. 
A Figyelő című rovatban kivált a református 
iskolák nagy jelentőségét hangsúlyozza. Illés 

A felnyitható Tower-híd Londonban. 
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Géza a baranyai lelkész-vértanuk emlékét ele-
veníti föl, a Krónika rovat a püspök sárbo-
gárdi látogatásáról számol be, a Tükörcserepek 
című rovatban pedig a magyarság járványos 
üldöztetéséről, az oláh barbarizmusról, mely 
Petőfi szobra helyére Janku szobrát állította. 
Az egyházi élet eseményeiről is változatos tu-
dósítást olvasunk a tartalmas számban. 

Mezőgazdasági Népoktatás. A Gazdasági Szak-
tanítók Országos Egyesületének havi szaklapja, 
melyet vitéz Gyutay István szerkeszt, szeptem-
beri száma is, természetesen a gazdasági i rányú 
népoktatás ügyeivel foglalkozik. Lelkes vezér-
cikket szentel az ú j iskolai évnek és mási-
kat Haraszty József emlékének megbecsülésére 
közli az érdemes pályatárs ravatalánál Mihalik 
Kálmán által tartott megható gyászbeszédet. 
A nagybajomi kultúrnapról részletesen külön 
cikkben számol be a lap. Az időjárás okozta 
elemi csapásokról szóló cikk is érdekes, vala-
mint a székesfehérvári gazdasági tanítói tan-
folyamról szóló kimerítő tudósítás is. A felső 
dunántúli földbérlők állásfoglalásáról a föld-
béi-lők súlyos helyzetének orvoslása végett eró-
lyeshangú cikket közöl a lap, mely közli a gazda-
sági szaktanítók státusát is, név szerint. Könyv-
ismertetés, cikk a téli takarmányozásról és kü-
lönféle hivatalos közlemények közt meleg nek-
rológban méltatja az imént elhunyt dr. Rad-
nay Rezső nyug. államtitkár pályájá t és érde-
meit. 

Katolikus Nevelés. A katolikus szellem óriás 
ereje sugárzik minden cikkéből, minden lapjá-
ról. Witz Béla erről a szellemről és ennek az 
iskolai életben való következetes érvényesítésé-
ről írt szép tanulmányt, dr. Schmidt Ferenc 
a pszichoanalízis és a pedagógia viszonyáról, 
Kovács György a katekizmus szövegképeiről, 
dr. Horza Lajos a liturgikus gondolatról. Sok 
érdekes, sőt részben meglepő adatokat olva-
sunk Magdics Gáspárnak a protestáns fölfogás-
ról ír t cikkében s szép ós tanulságos dolgokat 
.a Példák című cikkben, melyet dr. Walter Já -
nos írt. Gondolatok, események, kivált a kato-
likus egyesületek és szervezkedések életéből, 
aktuális kérdések, könyvismertetések, mind tar-
talmas folytatásai a lap előbbi közleményeinek. 

A Hajdúság Kultúrája. A kis havi folyóirat 
kifejező címe elmondja egész szellemi törekvé-
sét, melynek megnyilatkozása a szeptemberi 
szám is. Legelső cikke nagy fejedelmünk, II. Rá-
kóczi Ferenc dicsőségének áldoz. Tanulságos és 
érdekes a lap neveléstörténelmi szemléje is, 
melyben a magyar pedagógia újabbkori jelesei-
ről emlékezik meg, valamint Kovács József 
Tíz év az alkotások terén című cikke is. A Kró-
nika rovat nagy érdeklődéssel foglalkozik az 
i f júsági Vöröskeresztes csoportok alakulásával, 
az iskolaszanatórium fejlődésével, az iskolán-
kívüli népműveléssel, ez utóbbiban beszámol 
egyszersmind a mult, 1933—34. tanév eredmé-
nyeiről is és nagy szeretettel propagálja a 
Gönczy-Egyesület munkásságát. 

Német tanügyi lapokból. 

A csodagyermekek lélektana. 
Dr. Franziska Baumgarten (Bern) közli az 

alábbi érdekes fejtegetést: 
Csodagyermeknek azt a gyermeket szokás 

nevezni, aki művészi, technikai vagy tudomá-
nyos téren a tehetséges felnőttekéhez hasonló 
rendkívüli teljesítményekre képes. A csoda-
gyermeket nem szabad összetéveszteni a „kora-
érett" gyermekkel. Ez utóbbin olyan gyerme-
ket értünk, aki a későbbi életkornak megfelelő 
készségeket a vele egykorúaknái előbb tudja 
megszerezni, tehát előbb tanul meg írni, ol-
vasni, logikusan gondolkodni, valamely hang-
szeren játszani, vagy jobban tud rajzolni, mint 
amazok. Ám a „koraérett" gyermek nem ké-
pes valami önmagában értékeset alkotni mű-
vészi, technikai vagy tudományos téren, mi-
ként a csodagyermek. 

A tudósokat mindenkor élénken érdekelte a 
csodagyermek típusa, de elsősorban is abban 
az i rányban, hogy a teljesítmények milyen 
fokát képes az ilyen gyermek elérni? A laikust 
viszont nem annyira a csoda, mint inkább a 
gyermek érdekli a csodagyermekben. A köz-
vélemény általában azt t a r t j a , hogy 1. a csoda-
gyermekek nem hosszú életűek, 2. a legtöbb-
jükben valóban nincs is meg az a nagy tehet-
ség, amit ígérnek, 3. a szülők kényszerítik, va-
lósággal hajszolják őket az állandó produktív 
szellemi munkára, miért is ezeknek a gyerme-
keknek az élete minden gyermeki örömtől el-
zárt, szomorú élet. 

Mennyi mindebből az igazság? A csodagyer-
mekek élettartamáról nincs megbízható sta-
tisztika. Annyi tény, hogy a szellemi életnek 
nagyon sok kiválósága már gyermekkorában 
kimutatta rendkívüli tehetségét, de viszont azt 
nem tudhat juk, hogy a gyermekkorban elhal-
tak közül hányan voltak olyanok, akikben 
csodagyermeki tehetség rejlett . Amerikai gyer-
mektanulmányi megfigyelések szerint a csoda-
gyermekek többsége nemcsak lelkileg, de testi-
leg is jól fejlett ; semmiképen sem lehet tehát 
általánosítani azt a csak kivételekre érvényes 
tételt, hogy a szellemileg fejlett csodagyerme-
kek rövid életűek. 

Az is elhibázott általánosítás, hogy a csoda-
gyermekek többnyire nem vál t ják be a tehet-
ségükhöz fűzött reményeket. Tény, hogy szinte 
évente felbukkannak különösen zenei téren 
olyan gyermektehetségek, akiknek kar r ie r je 
nagyon rövid; kérdés azonban, hogy ezek nem 
közepes tehetségek-e, akiket csak a szülők és 
zenetanárok becsvágya kényszerít a hangver-
senydobogóra. 

Arra a kérdésre, liogy csodagyermekek való-
ban olyan emberkék-e, akik a felnőttektől való 
kihasználásuk következtében meg vannak 
fosztva a gyermeki életörömöktől, csak akkor 
felelhetünk, ha megismerjük az ilyen gyerme-
kek napi életét. A szerző tizenöt csodagyerme-
ket beható intelligencia- és jellemvizsgálatnak 
vetett alá. A tizenöt gyermek között különösen 
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teheséges volt egy nyolcéves táncfenonión, egy 
nyolcéves sakkmester, két zongorista, két he-
gedűs, egy tízéves rajzoló „művész" és egy 
hatéves földrajz „tudós". A tanulmányozott 
csodagyermekek többsége zenei tehetség volt, 
s általában meg lehet állapítani, hogy a leg-
több elsőrendű gyerniektehetség művészi, fő-
ként pedig zenei téren jelentkezik. Ennek a 
magyarázata egyszerű: a gyermekeknél a mo-
torikus centrum, tehát a mozgáskészség fejlő-
dik ki legelőször, így a csodagyermekeknél is 
éppen az erősebben fejlett mozgáskészség, 
illetve kézügyesség jelentkezik a hangszeren 
való játék virtuozitásában. A motorikus cen-
trum korai fejlődése az oka egyébként annak 
is, hogy mainapság a sportban is oly sok „csoda-
gyermek" tűnik fel. 

A technikai és tudományos téren aránylag 
kevesebb a csodagyermek, mert ahhoz, hogy 
valaki a technikában vagy tudományban figye-
lemreméltót produkálhasson, kiterjedő isme-
retre van szükség, ezzel pedig a gyermek még 
nem rendelkezhetik. Ezért legfeljebb olyan 
technikai vagy tudományos gyermektchetsé-
gekről beszélhetünk, akiket bizonyos kénysze-
rítő életkörülmények sokkal előbb késztettek 
nagyobb teljesítményekre, mint más gyerme-
keket. Ilyen csodagyermek volt kétségkívül 
Edison, aki már 13 éves korában foglalko-
zott különféle készülékekkel és gondolkodhatott 
azok tökéletesítésén. Különös, hogy vala-
mennyi tudományos adottság között a mate-
matikai készség fejlődik ki legkorábban. E r r e 
példa egy sereg matematikai lángelme (Pascal, 
Newton, Euler, Gaiss, Nicol stb.). Az újabb 
pszichológiai kutatások megállapították, hogy 
a zenei tehetség többnyire együtt jár a mate-
matikaival, ám az összefüggést a kétféle tehet-
ség között még nem ismerjük. 

Az irodalmi tehetség ritkán jelentkezik már 
gyermekkorban, sőt aránylag későn bontako-
zik ki. Shakespeare 32. és 42. életéve között 
í r ta meg drámáit, Lessing 34 éves volt, amikor 
első nagy művét, a „Minna von Barnhelm"-et 
alkotta; Goethe, Moliére, Balsac, Corneille 
mind 30. életévük körül alkották életük nagy 
műveit. 

A csodagyermek lélektani megítélésénél fon-
tos tudni, hogy milyen körülmények alapvetők 
a fejlődésére. Nagyon téved, aki azt hiszi, 
hogy jómódú polgári otthon nyugodt környe-
zetében, ahol a gyermek fejlődésére nagy gon-
dot fordítanak, bontakozhat ki legjobban a 
csodagyermek tehetsége. Az ilyen családoknál 
többnyire kímélik a gyermeket a túlságos 
megerőltetéstől, jelentkező tehetségét nem 
igyekeznek a hajszolt gyakorlással és a nyil-
vánosság hajtóerejével kibontakozásra bírni. 
A gyermek korán megnyilatkozó tehetségét fő-
ként az olyan családokban igyekeznek gyors 
lcifejlésre bírni, amely családnak a tagjai , 
elsősorban a szülők maguk is a művészvilág-
hoz tartoznak. Ám a művészcsaládok többnyire 
nem élnek kedvező életviszonyok között, ezért 
igyekeznek csodagyermeküket, mint az eset-
leges meggazdagodás tényezőjét, alaposan ki-

használni. Az ilyen környezet tehát tulajdon-
képen alkalmasabb a csodagyermek tehetségé-
nek kibontakozására, mint a nyugodt polgári 
milieu. 

Mi jellemzi a csodagyermeket? Elsősorban a 
nagy öröm, amellyel tehetségének a megadott 
irányban való kiképzését fogadja, továbbá a 
szereplésnél a lámpaláz h iánya és a közönség 
elismerése fölött érzett boldogság. De ha nem 
is kap kívülről bíztatást, a belső ösztön kész-
teti arra, hogy szívesen, szorgalmasan gya-
korolva, minél nagyobb teljesítményt mutas-
son föl. Valamennyi csodagyermeknek finom 
érzéke van a kvalitás i ránt és valósággal hiva-
tásbeli kötelességének t a r t j á k mindannyian, 
hogy minőségileg minél kiválóbbat produkál-
janak. A legtöbb csodagyermeknél ezt az am-
bíciót növeli az a tudat, hogy tehetségével a 
családján segít. Művészetükhöz való viszo-
nyukból magyarázható a szüleikhez való viszo-
nyuk. Eleinte valóságos mintagyermekek, akik 
fanatikusan ragaszkodnak a szüleikhez, mert 
bennük tehetségük istápolóit látják. Később 
azonban a személyiség fejlődése felkelti ben-
nük a vágyat, hogy függetlenítsék maglikat a 
szüleiktől, ezeket viszont többnyire az anyagi 
okok a gyermekükhöz való ragaszkodásra 
késztetik, amiből természetszerűen összeütkö-
zések, sőt meghasonlások is támadhatnak. 

A szereplő csodagyermek egészen különleges 
életet él. Sok embert, országot megismer ván-
dorlása közben, viszont ideje alig van rend-
szeres tanulásra. így ismeretanyag tekinteté-
ben egyoldalúabbá válik, másrészt azonban 
sok olyan kérdéssel kénytelen foglalkozni, 
amire más gyermeknek semmi gondja sincs 
(pl. a konkurrencia és a honorárium kérdése, 
a kritika, a programmesinálás, a közönség ki-
elégítése stb.). 

Hogyan alakul az ilyen különleges életkörül-
mények között élő gyermek jelleme? Sokat 
tud, amiről más gyermek csak jóval később 
szerez tudomást, ám a tudása felületesnek lát-
szik. Emellett a csodagyermek nem kelti a 
koraérett gyermek benyomását; gyermekes 
marad, szívesen játszik a vele egykorúakkal. 
A csodagyermekek nyelvtudása általában hiá-
nyos, olyan értelemben, hogy esetleg beszélnek 
ugyan néhány idegen nyelvet, de helyesen írni 
még az anyanyelvükön sem tudnak. A csoda-
gyermekben különleges életmódjuk korán ki-
fejleszti a művészi féltékenységet. Ezenkívül 
valóságos kis diplomatákká alakulnak, akik 
tudják, hogy sokat el kell titkolni a siker ér-
dekében, és akik a nekik nem rokonszenves 
emberekkel is tudnak kedvesen bánni, szóval 
tudnak magukon uralkodni. A legtöbb csoda-
gyermek sajátsága a hiúság, amit azonban 
többnyire a szülők, vagy az impresszárió és 
nem utolsó sorban a közönség táplál benne. 

Azt a felfogást, hogy a csodagyermekek ál-
talában korlátozott intelligenciájúak, a szerző 
megfigyelései alapján határozottan cáfolja. 
Ö azt találta, hogy a megvizsgált tizenöt csoda-
gyermek egyikének az intelligenciája sem ma-
radt az átlagon alul és többen közülük nem 
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mutatkoztak egyoldalú tehetségeknek. így pl. 
a kis táncosnő fejlett logikai és kritikai érzé-
ket árult el; a kilencéves zongoraművésznő-
ben kiváló matematikai tehetség is jelentke-
zett, a 14 éves hegedűs a rajzolásban is nagy 
képességet mutatott, a kis sakkmester pedig 
kitűnő beszélőkészséggel és számmemóriával 
rendelkezett. Másrészt azonban a csodagyer-
mekeknél sok a tehetségbeli kiesés. Pl. a vo-
nót oly nagy kézügyességgel kezelő 11 éves he-
gedűvirtuóz képtelen volt drótból kialakítani 
a legegyszerűbb geometriai alakzatot, a 9 éves 
hegedűs pedig rosszabbul számolt, mint egy 
4 éves gyermek. De pszichikailag valamennyi 
vizsgált csodagyermek ép és fejlett volt, telve 
l'riss, derűs kedéllyel és életkedvvel. 

Schweizerische Lehrerzeitung. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Mollináry Gizella: A kocsihajtó c. verskötete 
megjelent a szerző kiadásában, az Otthon-
nyomda nyomásában, 161 oldal terjedelemben, 
a címlapon Gebauer Ernő kifejező erejű ra j -
zával. 

A kocsihajtó, Mollináry Gizellának nyolc éven 
belül megjelent negyedik verskötete, jelenté-
keny és termékeny költői tehetség virágbaboru-
lása. A költő szemlélődő szemmel és érző szívvel 
j á r a világban, az életen át, a lelkében képek 
raktározódnak el a külvilágról s az életszem-
léleteken át megrezdülnek a lélek mélyén, mint 
leadóállomáson át az életmelódiák. Nem köny-
nyű, felszínes, könnyedén odavetett dallamok; 
az Életnek Mollináry Gizella verseiben komoly, 
mélységes és tragikus az értelme és szomorú 
a dallama. Tragikus és fájdalmas végzet, liogy 
megszülettünk, keserű vajúdás a sorsunk, a lé-
lek keserves vajúdása, mert a boldogság bité-
vel születtünk s az elsorvadt reménységek tar-
lóján kielégítetlenség az osztályrészünk. Ó, ne-
héz dolog kocsihajtónak lenni, a lélek isteni 
bélyegével járni az emberek között, mert ő „az 
izzás fájdalmát elfogadta parázs", nehéz dolog 
a súlyos fiatalság keresztjét elviselni és nehéz, 
keserves dolog asszonynak lenni, a tehetetlen-
ség és kielégítetlenség gyötrő malomkövei közt 
megőrlettetni. A boldogság? . . . Megenyhülés a 
kíntól. A ha lá l ? . . . Nagy szitakötőszárny, mely-
lyel a „sok sebtől sajgók magukat fájdalom-
talanra befedik . . ." Nem mosolyos, optimista 
költészet a Mollináry Gizelláé, a lélek véghe-
tetlen háborgásait, végtelenségeit tá r ja elénk s 
maga ez a körül nem határolt, bizonytalansá-
gok ködében szétterjengő lélek is fájdalmas, 
mert csak a bizonyos a megnyugtató, a lelki 
feszültséget megoldó. Az élet minden látszóla-
gos egyszerűsége mellett is szövevényes rejtély, 
a lélek titok, talány s ő kibogozgatja a rejtély 
szálait s kiteregeti a lélek misztikumait. De 
mert a test és lélek egymásrahatásában valami 
nehezen összeegyeztethetetlen van, a matériá-
jánál fogva súlyos test s a szellemiségében im-
ponderabile lélek közt, a test súlyos átka alatt 

nyög a lélek. Ezeket az élethozta, testokozta 
fájdalmakat teregeti elénk Mollináry Gizella s 
mi rádöbbenünk a saját életünkre, a sa já t szen-
vedéseinkre. 

A lélek és élet talányainak kiteregetésében 
legjobban megközelíti Mollináry Gizella a ta-
lányszerűség kifejtését a szinibolumok misz-
tikus nyelvén. Elvont reflexiókra nincs szük-
sége a lélek jelenségek kitárásában; a szinibo-
lumok kifejező, érzékeltető nyelve egészen lírai 
úton segíti hozzá az átélések kifejezéséhez. 

A képeket gazdagon ont ja számára az élet. 
Hogyr a képekben nincs összefüggés, logikus 
rend, nem fontos, mert mindegyik mögött ott 
rejlik a lélek megmozdulása s a kép csak ki-
fejező eszközzé válik. Azonban érzelmekben 
gazdag, benyomásokra finoman beidegzett, gaz-
dagon felhangszerelt lélek tud csak e lélekrez-
dülésekre reagálni; a képek tarka özönén át 
kiérezni a lelkiséget, rádöbbenni a szív titkaira, 
csak művészlélek tudja élvezni ezeknek a föld-
szagú és földízű képeknek sajátos kifejező-
erejét, reális illatát. Innen van, hogy Mollináry 
Gizella költeménykötete nem tömegcikk, ha-
nem a gazdag lelkiségűeknek szóló olvasmány, 
akik bele tudnak értelemmel, képzelettel és 
szívvel olvadni a szinibolumok lelki értelmének 
kihántásába és élvezésébe. De megérdemli a 
fáradságot, mit első pillanatban nehezen ért-
hetőnek látszó költeményei olvasása okoz, fáj-
dalmas magunkraeszmélósünk, a földi megalko-
tottságunkon vele együtt elsírt könny valami 
megnyugvást zsongat a lélekbe: hogy egyek va-
gyunk a közös emberi sorsban: a türelmetlen, 
nyugtalanító várás, be nem teljesülés, a lélek 
lázongásai, lázas háborgásai okozta szenvedés-
ben. llaksányi Mária. 

Magyar Anyák Naptára az 1935. évre. Kiadja 
az Országos Stefánia Szövetség. Nem egysze-
rűen népszerű naptár, hanem valóságos szem-
léltető felvilágosítás a csecsem őncvelésről. 
Szakemberek, művelt laikusok, költők működ-
tek közre szerkesztésében és mondanivalóikkal 
valóban sikerült felkelteni az érdeklődést és a 
szeretetet a csecsemő és gyermek sorsa iránt. 
Különlegesen érdekes a játéknak a gyermekre 
való jellemnevelő hatásával és fontosságával 
foglalkozó cikk. A játék értelmes legyen, han-
goztatja a célszerű játéktárgyakat, amelyek 
nem mutatósak, hanem ellenkezőleg, olyanok, 
amit a gyermek fantáziájával megváltoztathat. 
A környezetnek a gyermeki lélekre való be-
folyását, a gyermek játszótársaságának a fel-
nőttek jó társaságánál is ezerszer kitűnőbb 
voltát igen ügyes cikk tárgyalja. A szülői sze-
retetnek a nevelést irányító voltát, a nem csu-
pán örökös engedékenység, hanem a szükséges 
korlátozás fontosságát, főleg pedig kizárólag 
csak a szülőkre tartozó és másra át nem há-
rítható részét ismertetik és hangsúlyozzák a 
naptár írói. 

Az egész naptár valóságos kis antológiája a 
gyermekgondozás tudnivalóinak. Költemény-
gyűjteményének bájossága és iidesége különö-
sen megragadja az olvasót. Foglalkozik ezen-
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kívül a nő szociális helyzetével a családban és 
a családon kívül, a házi munka higiénéjével 
és propagálja a védőnők szociális, karitatív és 
higiénikus munkájának fontosságát. A naptár 
á ra 80 fillér, kapható az Országos Stefánia 
Szövetségnél és védőintézeteinél. 

Könnyű László: Tavaszi úton. Versek. Egy fia-
tal s tehetséges tanító ízléses füzetben adta ki 
költeményeit. Valamennyi a f ia ta l lélek érzé-
sének és gondolatának hímes csokorba kötött 
virága. Dalok, melyek a lélek legmélyéről fa-
kadnak s a szívhez, az érzelemhez szólnak. Nem 
vígan kacagva, hanem mélabúsan, borongósan, 
olykor-olykor zokogva. Mintha a mai fiatal-
ság- összességének nevében szólna. Nem keres 
mély érzéseket. Apró érzelemhullámok indít-
ják dalra s ezeket az apróságokat leheletszerű 
finomsággal, költői ihlettel szövi borongós s 
mégis éltető álomkoszorúba. Hisszük, hogy a 
f iatal tanító-poéta nem áll meg ennél a kötet-
nél, hanem tovább is álmodik s álmodtat olva-
sóival is tündérszép tavaszi álmokat. 

Ivutor Ferenc: Második Nótáskönyve. A szerző 
kiadása, Pécs, Szkókó. Ára 2 pengő. Népies for-
mában írt 17 magyar dal énekhangra, zongora-
kísérettel. A dalokat előadásra a rádió is el-
fogadta. Kedves, szép, közvetlen dallamú hall-
gatók, kedélyes és bús magyar nóták, lassú és 
f r iss csárdások váltakoznak a zsebalakú füzet-
ben dr. Nagy András, Keresztúri Károly, Torma 
Sándor és Tódor János verseire. Egyik-másik 
dala a népiskolában való betanításra is alkal-
mas. A magyar dalokat kedvelő és művelő ol-
vasóink figyelmébe ajánl juk Ku to r Ferenc nó-
táit, amelyek bizonyára hamarosan népszerűkké 
válnak. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 
Ernst Krieck: Nationalpolitisehe Erziehung. 3. 
kiad. 1932, 186 lap. 

A szerző a f r ankfu r t i pedagógiai akadémia 
neves tanára, számos neveléstudományi munka 
írója, szellemi xíttörője és előkészítője a mai 
Németországnak és a harmadik birodalom ok-
tatásügyi törekvéseinek elismert vezére. Fel-
tétlen liíve a nemzeti szocialista nevelésnek, 
amelynek megvalósításától reméli hazájának 
szebb, jobb jövőjét. E munkája az előzők foly-
tatásaként is ezt a célt szolgálja és az ú j irány 
jogosultságáról igyekszik az illetékeseket és a 
nagyközönséget meggyőzni. 

Amint a harmadik birodalom politikai tekin-
tetben szakított az eddig csalhatatlannak vélt 
elvekkel, azonképen a Krieck ál tal képviselt és 
propagált „nemzeti szocialista nevelés" is ah-
hoz alkalmazkodik: kultúrpoli t ikájában, kultú-
rá jában is szöges ellentétben ha j l ik el a régi-
től. A nevelés pr imátusát hirdeti az oktatás-
sal szemben, amit már könyvének beosztása is 
szemléltet. Az 1. főrész, amelynek címe Neve-

lés, a következő fejezetekre oszlik: A német 
forradalom, fa j , nemzeti szocializmus, i f júsági 
szövetség, család, hivatás, állam, világnézet. 
A II. főrész Művelődés és iskola címmel a kö-
vetkezőket öleli fel: Felnőttek oktatása, a mű-
velődés ós műveltség mai helyzete, a művelt-
ségnek és iskolának népi újjászervezése, alkotó 
művelődés és műveltség, művelődési j avak és 
művelődési eljárás, szervezet, főiskolák, tanító-
képzés. 

A bevezető „Politikai tudomány" c. fejezet-
ben a szerző már eleve szembeszáll a hagyo-
mányokon alapuló avult tudományos felfogás-
sal: a tudomány tartalma, értelme változó, a 
merő értelmen alapuló, feltevés- és értékmen-
tes tudománynak kora és a historizmusnak jo-
gosultsága le já r t ; ma a megismerés a fontos, 
a valóság és az igazság, amelyet mindenkinek 
magának kell kiküzdenie; a mai tudomány lé-
nyegesen elüt a német idealizmus, a középkor, 
sőt a görögök tudományától is; ma a tudo-
mány értékét jelenvolta (Gegenwärtigkeit), ter-
mékenységének foka, történelemalakító ereje 
szabja meg; szabadsága és önállósága azoknak 
jellemétől függ, akik művelik; csak a jelenen 
épülhet fel a népi tudomány, amelynek az 
egészre (Ganzheit) kell irányulnia államban, 
társadalomban, gazdaságban, amire a világ-
háború eszméltetett rá; az az iskolamesteri áb-
ránd, hogy a módszerek javításával sikerülni 
fog egy jobb és tökéletesebb emberiséget ké-
pezni, szétfoszlott: üdvösséget csak olyan po-
litikai tudománytól remélhetünk, amely alko-
tóan veszi ki részét az egyetemes feladatból. 
A szerző álláspontját utolsó mondatában ebbe 
foglalja össze: „Az idegen elem túltengésének 
kiküszöbölésével mi ma az északi emberiesség 
jegyében küzdünk népiségünk újjászületéséért". 

A könyvnek gazdag tartalmából kissé rész-
letesebben csak két, ná lunk is időszerű feje-
zettel foglalkozunk. Tanító- és tanárképzés 
(174—186): Mind a tanító-, mind a tanárképzés 
reformja időszerű, de megelőzőleg a nép- és 
a középiskola célját, rendeltetését kellene meg-
állapítani. „A német jövőnek elsősorban nem 
egyes szaktudományok képviselőire van szük-
sége, hanem a német műveltség tanítóira, szé-
les látókörű és értékű német művelőkre." A ta-
nítóképzés terén ma két i rány küzd egymás-
sal: a Poroszország a ján lo t ta hivatásbeli fő-
iskola (pedagógiai akadémiák) és a Deutscher 
Lehrerverein ajánlotta főiskolai képzés. Krieck 
szerint egyik sem vált be: addig, amíg- a cél 
nem áll világosan előttünk, csak megalkuvás-
ról, átmeneti intézkedésekről lehet szó. Hogy 
a jövő német iskola feladatának megfelelhes-
sen, tanítói számára olyan ú j főiskolát kell 
szervezni, amelynek a tanító hivatásbeli mun-
kájára i rányuló szervezete az iskola céljára van 
beállítva, olyat, amely a tanerőket ellátja mind-
azzal a művelődési útravalóval, amelyre hiva-
tásuk teljesítése érdekében szükségük van és 
számol a népnek nemzeti szocialista egységé-
vel. A tanítóképzés főiskolája a filozófiai, ter-
mészettudományi és szociológiai fakultásokból 
azt fogja értékesíteni, ami céljaira szükséges 
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és az így nyert elméleti kiképzést gyakorlati 
hivatásbeli i rányban megfelelő intézetek, in-
tézmények és gyakorló iskolák bevonásával 
fogja kiegészíteni. Ennek a népi iskolának és 
iskolareformnak irányelvei a következők: 
1. A művelődési munka valamennyi iskolában 
az adottságok ós az elérendő célok között fenn-
álló poláris feszültségek között levő valóságra 
helyezendő. 2. A tanulókban fel kell kelteni a 
nemzeti politikai öntudatot és előttük tuda-
tossá kell tenni a népi világképet széles össze-
függéseiben és nagy céljaiban. 3. A részletek-
nek és részletfeladatoknak eleven egészekké és 
tanítási egységekké való összefoglaló áttekin-
tése és szemléltetése a különböző tudományos 
és tárgyi területekről kiindulva. 4. Ezeknek az 
egészeknek módosítása, alkalmazkodása az ál-
talánosan képző és a hivatásbeli iskolák min-
denkori szükségleteihez a fokozatos és tagolt 
nemzeti egységes iskola tág keretén beliil. — 
Közben a szerző utal arra, hogy a scientifiz-
mus, a merőben tudományos kiképzés és a filo-
logizmus a középiskolai tanárok képzésénél 
háttérbe szorította a pedagógiát és a pedagó-
giai kiképzést. Ma a néptanítót a tárgyak so-
kasága, ezek anyagának és didaktikájának el-
sajá t í tása szinte lehetetlen feladat elé állítja. 

A szervezetről szóló fejezet (148—5(3) utal arra, 
hogy a mai német iskolaügy építménye orszá-
gok, felekezetek, hivatások szerint .-.okrétü, ami-
vel szemben a népi iskolát átfogó egységes 
szervezetté kell kifejleszteni, amely - - mint-
hogy a Gesamtstaat a legfőbb fórum — a né-
met népi közös célt tartozik szem előtt tartani, 
ami a belső (társadalmi, felekezeti) ellentéte-
ket is enyhíteni fogja. Ennek a szervezetnek 
az adottságokba kell kapcsolódnia, minthogy 
azonban a német valóság ma még forradalmi 
állapotban van, csak a főelvről lehet szó, nem 
pedig részletekről. Szervezet dolgában elgon-
dolása a következő: az iskolázás a befejezett 
7. életévtől a befejezett 18. életévig tart. 
A négyévfolyamú népiskolára (Grundschule) 
az ugyancsak négyévfolyamú felső népiskola 
következik, majd a szak- és hivatásbeli isko-
lák. A Grundschule-t követi a középiskola 
négyévfolyamú alsó tagozata, szt a háromév-
folyamú felső tagozat. Idővél az osztályoknak 
évek szerint való tagolását enyhíteni lehet. 
A középiskola sokféle típusait egy fent el-
ágazó egységes középiskolával kell pótolni, 
belőle az úgynevezett általános műveltséget 
szolgáltató enciklopedizmussal ki kell küszö-
bölni. 

Krieck elgondolásának legsebezhetőbb része, 
hogy merőben a mai állapotot veszi figye-
lembe, jóllehet azt maga sem t a r t j a véglege-
sen kialakultnak ós nincs tekintettel a jövőre 
és annak esetleges alakulására. Ha tehát a 
harmadik birodalom végzetes lejtőre jutna, a 
szerzőnek minden igyekezete a völkische Ge-
samterziehung érdekében is kárba fog veszni, 
noha. tervezetének egynémely része attól füg-
getlenül értékesnek minősíthető. 

Kura Gottschaidt: Der Aufbau des kindlichen 
Handelns. (A gyermeki cselekvés felépítménye.) 
Egészséges és lelkileg rendellenes gyermekeken 
végzett vizsgálatok. 38 képpel és 12 szövegtáb-
lázattal, 1933, VI+228 lap. 

A szerző 1929-től 1933-ig az idegbeteg gyer-
mekek számára rendelt bonni gyógyintézetnek 
lélektani osztályát vezette. Ott végzett kutatá-
sai a rendellenesek lélektanának nem egyes 
részletkérdéseire irányultak, hanem az intézet 
orvosainak ós nevelőinek közreműködésével az 
egészséges és a beteg gyermek összszemélyisé-
gének kiderítésére és megítélésére. Evégből az 
eddigi elméleti eredmények felhasználásával 
különleges kísérleti és megfigyelési sorozato-
kat kellett felállítani, amelyek lehetővé tették 
a gyermeki cselekvés felépítményének gene-
tikus (származtató) megállapítását. Számba 
kellett tehát venni a cselekvés külső kópét és 
irányító mozzanatait, a gyermek belső állapo-
tát, szükségleteit, indításait, gátlásait, végül 
azoknak a társadalmi-lélektani alakulatoknak 
s t ruktúrá já t (szerkezetét), amelyekben a gyer-
mek él és működik. A vizsgálatok elsősorban 
gyakorlati célokat szolgáltak: az intézet nö-
vendékeinek, főleg a pszichopatáknak és gyenge-
elméjűeknek pszichológiai megfogását, megér-
tését, értelmiségüknek kiderítését, jellegzetes 
alkatuknak leírását, a társadalmi életbe és in-
tézményekbe (iskola, élethivatás) való beillesz-
tésüknek lehetőségét, ami együttesen irányelve-
ket szolgáltatna a. további nevelői eljárás dol-
gában. E r re az átfogó és összesítő feladatra 
a tesztvizsgálatok eddigi módszerei nem alkal-
masak. Szerzőnk külön fejezetben (4—12. 1.) 
foglalkozik ennek a módszernek alapos bírá-
latával és megállapítja, hogy itt elvi nehézsé-
gekkel állunk szemben, amennyiben az egyéni 
teljesítmények és viselkedések különálló tarka 
sorozata alapján tudományosan nem igazolható 
és lehetetlen a megvizsgált gyermek lelki alkatá-
nak összképben való megállapítása. E helyett 
az egészséges és a rendellenes gyermeket olyan 
életközeli, értelemmel bíró, célirányos helyze-
tekbe kell beilleszteni, amelyeknek mindegyike 
mint az egésznek s t ruktúr tagja , a gyermekben 
megvan. Ehhez képest a szerző a következő fe-
jezetek sorrendjében igyekszik célja felé: A fo-
galomalkotás fejlődése egyes cselekvési műve-
letek révén. A személyi alkotás területe. Az 
első gyermekkor cselekvéseinek formái: a j egy-
szerű szerszámok használata, b) az optikai 
mező szerkezete egészséges és gyengeelméjű 
gyermekeknél, c) egyszerű alkotási műveletekre 
vonatkozó kísérletek, d) kerülő úton elért tel-
jesítmények és szerszámok készítése. A könyv 
végén számok és szemléltető görbék alakjában 
összefoglaló kimutatást kapunk a végzett kí-
sérletek eredményeiről. Eszerint 2(i normális, 
19 debilis (szellemileg gyenge, erőtlen), 22 im-
becilis (buta, tompaelméjű) és 16 idióta (hülye) 
gyermekkel összesen 1655 kísérletet végeztek. 
Ezek közül a feladatokat sikerrel oldotta meg 
az előbbi sorrendben 89-4, 64-5, 28-5, 5-1%. Egy 
másik grafikus összeállításból kiderült, hogy 
ugyanazon feladat-, illetőleg kísérletcsoporton 
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belül a gyenge és a lantas szellemi képességű 
gyermekek színtája a haladó korral alig emel-
kedik és általában nem annyira, hogy elérné 
a fiatalabb, de egészséges gyermekek teljesít-
ményeinek színtáját. Ez a megállapítás újból 
amellett szól, hogy a lelkileg rendellenes gyer-
mekek primitív-szellemi alkatát nem lehet a 
különbségek és fokozatok kvantitatív megálla-
pító módszereivel kideríteni. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 
Méz és egészség. 

Egy német szaklap í r j a : Gyermekeken vég-
zett tartós megfigyelések kiderítették, hogy a 
méz előnyösen befolyásolja a táplálkozást. Egy 
csapat fiú naponként kétszer egy-egy evő-
kanálnyi mézet evett. A többi f iúkkal való 
összehasonlítás során megállapították, hogy a 
méz igen jó hatással volt a vér összetételére 
és a növésre. 

Vizsgáljuk, kíméljük és gyógyítsuk a gyerme-
kek szemeit. 

Bordeaux város 5 4 iskolájának 1 4 . 7 6 9 tanuló-
ján végzett szemvizsgálatok a következő ered-
ménnyel jártak. A 7 7 8 0 fiú köziil kitűnő látás-
sal bírt 558°/on, közepessel 2 5 8 % » , rosszal 4 1 % » , 

normális távolságban nem látott 1 1 3 % o . A 6 9 8 9 

leány közül ugyanazon sorrendben 471, 263, 60, 
2 0 6 % « . Összesen 1 3 0 0 gyermeknek látása volt 
rendellenes; 131 leány cs 34 fiú szemüveggel 
dolgozott. Említésreméltó még, hogy 738 «.ver-
meknek fogyatékos látóképessége a tanerőknek 
nem tűnt fel. 

Kell-e a gyermekeknek minden kérdésére 
felelni? 

Ezt a súlyos problémát veti fel egy a csa-
ládi nevelésnek szánt francia folyóirat és nyom-
ban érdekes s fogas példákkal is szolgál. Sze-
rintünk a gyermek érdeklődésének kielégítése 
és a tanító tekintélyének fenntartása érdeké-
ben igenis válaszolni kell minden felmerülő 
kérdésre, de ennek jellege szerint meg kell kü-
lönböztetni a közvetlen egyenes ós a. közvetett 
kerülő, elodázó válasz között. Ez utóbbiaknak 
főleg a következő két kényes esetben van kény-
szerű jogosultságuk. Ha kicsiny gyermekek kí-
váncsiskodnak eredetük dolgában, nyugodtan 
mondhatjuk nekik: Édes gyermekem, ezt hiába 
magyaráznám neked, úgysem értenéd meg; 
ma jd ha felnősz és ideje elérkezett, beszélünk 
róla. Vannak azután tudományos, vagy leg-
alább szakszerű kérdések, amelyek tekintetében 
önmagunk is tájékozatlanok vagyunk. Ezt ker-
telés nélkül be kell vallani, esetleg megnyug-
tatni azzal, hogy majd utánanézünk. „Az ves-
sen rám, akivel ilyesmi még nem esett meg", 
mondja a francia szerző. 

Egy magyar diák-munkaotthon. 
Ezzel a címmel a Frankfurter Zeitung szep-

tember 16. számának tanügyi melléklete a kö-
vetkezőket í r j a : Prof . dr. von Szily, a magyar 
kultuszminisztérium államtitkára, miután meg-
látogat ta a berlini Studenten\verk-et és be-
hatóan megszemlélte a diákok házát, amely-
nek mintaszerű berendezése és igazgatása tel-
jes elismerésével találkozott, kijelentette, hogy 
a budapesti Pázmány Péter-egyetem, amely a 
jövő évben három évszázados fennállására te-
kinthet vissza, ennek megünneplése alkalmá-
ból a magyar főiskolai hallgatóság számára ha-
sonló középpontot szándékozik felállítani. 

Tisztaság és kultúra. 
Liebig- bajor vegyésztől származik az a mon-

dás, hogy a szappanfogyasztás a kultúra fok-
mérője. Ezzel kapcsolatban egy francia folyó-
i ra t a következő érdekes adatokat közli. Az 
amerikai Egyesült Államok minden lakosára 
évi 11-5 kg szappan esik; következik Hollan-
dia 11 1 kg, Dánország 10 kg, Angolország 9 kg, 
Franciaország 8 kg, Belgium és Svájc 7—7 kg, 
Németország 6 3 kg, Olaszország 41 kg, Magyar-
ország 2-7 kg, Lengyelország 25 kg, Jugoszlá-
via, Románia és Bulgária 2 kg-nál valamivel 
több. 

Elözönlés játékszerekkel. 
Mint mindenben, úgy ebben is bölcs mértéket 

kei! tartani. Ahol szülők, rokonok, barátok és 
ismerősök folyton ú j és ú jabb játékszerekkel 
„kedveskednek" a gyermekeknek —• ami idővel 
raktárnak is beillő külön játékszobát eredmé-
nyez — azok ezzel nem szolgálják a gyermek 
valódi érdekét és egészséges fejlődését. A gyer-
mek beéri néhány egyszerű tárggyal, amelyek-
kel képzelete szerint foglalkozik, szórakozik. 
A játékszereknek tarka és tömeges halmozása 
ellenben csakhamar unalmat, közönyt, fásult-
ságot vált ki, kiöli a szerénységet, követelőd-
zővé tesz, ami a gyermek későbbi életére is ká-
rosan hat ki. 

Hazafias nevelés. 
Az osztrák közoktatásügyi miniszter újabb 

rendelettel az iskolák kötelességévé teszi a 
hazafias nevelést. Már az eddigi idevágó törek-
vések is sikerrel jártak, jóllehet szórványosan 
ellentétes áramlatok is jelentkeztek. Az újabb 
rendelet az iskolából való kizárással, illetőleg 
a főiskolai beiratkozás megtagadásával fenye-
geti meg azokat a középiskolai tanulókat, akik 
tiltott politikai tevékenységet fejtenek ki. Az 
elmúlt iskolaévben ilyen kihágások miatt 25 
mindkét nembeli tanulót általános, 150-ct pedig 
helyi kizárással büntettek meg. 

Már a levegőben is tanítanak. 
Egy hollandus tanítónak az az ötlete támadt, 

hogy tanítványainak a tá ja t madártávlatból 
mutassa be. Evégből osztályának néhány nö-
vendékével egy közlekedési repülőgépbe szállt, 
amely azután azokon a vidékeken haladt végig, 
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amelyeket a földrajzórán tárgyaltak. A tanulók 
térképeiken követték a gépet és hasonlították 
velük össze a valódi természetet. Kétségtelen, 
hogy itt a technika haladásával kapcsolatos 
új, sőt eredeti szemléltető módszerrel állunk 
szemben, amely azonban — tekintve költséges 
és kockázatos voltát — aligha fog egyhamar 
széltében elterjedni. Ám, ha így haladunk, még 
megérjük, hogy a nebulókat búvárharangok-
ban fogják a tenger mélyére szállítani. 

A távolbalátás mint tanítási eszköz. 
A modern technikai vívmányok sorra be-

vonulnak az iskolába. A mozgókép és rádió 
után immár a televisor-on a sor, amiben is-
mét csak Amerika vezet. A Londonban meg-
jelenő „Wireless World" híradása szerint 
ugyanis a jowai egyetemen a közelmúltban be-
vezették a még kezdetleges állapotban levő 
távolbalátást a tanítás céljaira. Így pl. a he-
lyes f rancia kiejtés elsajátítása érdekében 
szemléltették egy kitűnő bemondó ajakmozdu-
latait ; egy másik képen a fogaknak észszerű 
tisztítását stb. Az egyetem igazgatóságát eb-
ben a kezdeményezésben az a tény irányít ja , 
hogy az ismeretek 83 százalékát a látás közve-
títi és csak 13 százalékát a hallás. 

Einstein gondolatai a nevelésről s az amerikai 
iskolákról. 

„Amit legelsősorban kell elvárnunk az isko-
lától, az negatív természetű, nevezetesen, hogy 
nem szabad elpusztítania a gyermekben a füg-
getlenség érzetét, az életörömet, az egyéni kez-
deményezőképességet és a tudásvágyat. Az 
amerikai iskolák, eltérően az európaiak túl-
nyomó részétől, a legkielégítőbb módon töltik 
be ezt a legelső és legfőbb feladatukat." 

„Az iskolának másodsorban fejlesztenie kell 
a gondolkodóképességet, az energiát, a mun-
kában való kitartást , a lelkiismeretességet és 
a szociális felelősségnek érzetét. Ebbeli sikere 
javarészt a tanító személyiségétől függ." 

„Az iskolának ezenkívül meg kell ízleltetnie 
növendékeivel az intellektuális és a művészi 
munka fölött érzett örömet is, avégből, hogy 
értékelni tudják az élet legfenségesebb élveze-
tét. Ezt a célt a többieknél inkább megközelí-

tik az amerikai iskolák, mert számos tantárgy 
fakultat ív bennük s így a tanterv jobban il-
leszkedik a tanuló egyéniségéhez." 

„Szinte elfelejtettem megemlíteni, hogy az is-
kolának az ismereteket, a tudást is terjesztenie 
kell. Ebbeli tevékenységének fontosságát azon-
ban Amerikában, igen helyesen, csak másod-
rendűnek tekintik. Ha ugyanis valamely is-
meretelem nem éri el, hogy kiegészüljön az 
életben és kihasson a mindennapi használatra, 
akkor csak holt súly marad, amely akadályozza 
az akaratnak s a gondolatnak szabad játékát. 
Amerika kulturál is eszményképe ma nem a 
tudás, hanem az alkotásra való vágy és képes-
ség." (Pour l'Ere nouvelle nyomán.) 

Nyers tej megóvja a fogakat. 
A londoni városi kórház fogászati osztályá-

nak vezetője számos gyermeken végzett vizs-
gálata alapján megállapította, hogy a bacillus-
mentes forralat lan tejnek napi élvezete rend-
kívül előnyösen befolyásolja a fogak fejlődé-
sét és épségét. Ezt annak tulajdonít ja , hogy a 
nyers tej a megfelelő vitaminokon kívül a fo-
gakra oly szükséges, könnyen feldolgozható 
meszet is tartalmaz. Érdekes, hogy a Hebridák 
egyik szigetén, Bar rán élő lakosság szép test-
bőrével és fogaival tűnik ki, amit ugyancsak 
annak tulajdonítanak, hogy a csecsemőket el-
választás után is nyers tehéntejjel táplálják. 

Eleini iskolai igazgatói vizsgák Olaszországban. 
Az olasz nemzetnevelésügyi minisztérium, 

áthatva attól a meggyőződéstől, hogy a nép-
iskolai oktatáshoz fűződő magasabb állam-
érdekek megkövetelik az elemi iskolai igaz-
gatóknak a vezetésre rátermett , fizikai és szel-
lemi erejüknek még teljes épségében működő 
tanerők sorából lehető megválasztását, mélyre-
ható intézkedéseket hozott az elemi iskolai 
igazgatói állások betöltése körül. Ezentúl az 
elemi iskolaigazgatói állásokra hirdetett pá-
lyázatokon — a magasabb képesítést felmutató 
egyének mellett — csupán a külön igazgatói 
vizsgát sikerrel letett tanítók és tanítónők je-
lentkezhetnek. 

E vizsgálatok írásbeli és szóbeli részből álla-
nak és kiterjeszkednek az elemi iskola tan-
anyagának ismeretén kívül a neveléstudomány-
nak és történetének, a népiskolai oktatásra vo-

Lapunk előfizetési d í jával hátralékban l é v ő iskolák é s intézetek 
t. Igazgatóságainak a fo lyó h ó fo lyamán külön-külön fe lhívást küldünk 
szét a hátralékok rendezésére. 

Ezúton i s kérjük ismételten a t. Igazgatóságokat, hogy most , 
mikor egyrészt a köl tségvetés i tételek fedezete, másrészt a beiratási 
díjak már rendelkezésükre állanak, a fe lh íváshoz csatolt befizetési 
lap fe lhasználásával hátralékaikat 5 7 . 4 7 3 . s z á m ú csekkszámlánkra 
haladéktalanul befizetni s z íveskedjenek . 

K I A D Ó H I V A T A L . 
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natkozó törvényeknek és rendeleteknek, to-
vábbá a fasizmus rendszerének és intézményei-
nek, az if júsági irodalomnak, a testnevelésnek 
és az alkalmazott egészségtannak tüzetes isme-
retére. 

Minthogy ezidőszerint a férfitanítók alig 
egyötödrészét teszik ki az egész királyságbeli 
tanítói személyzetnek, az olasz kormány a je-
lentős többséget képező nőtanítókat sem zárja 
ki az elemi iskolák vezetői állásaiból (még fiú-
iskoláknál sem), bár a számbeli túlsúly az 
igazgatói állások betöltésénél a férfiak szá-
mára biztosítva marad. A kisebb iskolák élén 
álló igazgatók egyúttal tanításra is kötelezve 
vannak. 

A vezetés és tanítás terén kiváló eredménye-
ket felmutató igazgató-tanítók sorából kinevez-
hetők tanfelügyelők is, akik az illetékes tan-
kerületi kir. főigazgatónak vannak alárendelve. 

Az arad i gyászünnep. 
— OKTÓBER 6. — 

Ünnepnek kellene lennie: t izenhárom nem-
zeti hős megszentelt emlékünnepének, de a 
keserű történelmi Végzet fekete posztóval 
te r í te t te be könnybeboruló lelkünk számára 
és sötét gyásszá te t te a kegyelet há laadó 
ünnepé t . E lmerü lünk a márt í rok szent emlé-
kében és áhí tatos hi t te l , szívünk v i rága iva l 
megkoszorúzzuk a b i tó fá t , melyet szégyen-
oszlopnak szántak s amely nemzeti hősök, 
nemzeti már t í r j a ink dicsőséges szobra let t ; 
zarándokok térdeplő kegyhelye, ahol imára 
és zsolozsmára ihleti a jkunka t , le lkünket 
a ha lha ta t lan gyász f á j d a l m a s bána ta . 

Az aradi Tizenhárom minden esztendőben 
megjelenik a m a g y a r lélek előtt és mi le-
borulunk az aradi Tizenhárom szent emléké-
nél. Tizenhárom név, melyet a m a g y a r nem-
zet áldása, kegyelete, imádsága, h á l á j a ko-
szorúz meg évről-évre! Tizenhárom hős : a 
katonai erények hőse, az önfeláldozás, a 
hazaszeretet , a hűség hőse, t izenhárom hőse 
mindannak , ami a nemzeti m á r t í r g lór iá já -
val díszít i föl emléküket . 

Schweidel József, Kiss Ernő, Dessewffy 
Arisztid, Lázár Vilmos, Aulich Lajos, Dam-
janich János, Knézich Károly, Lahner 
György, gróf Leiningen Károly, Pöltenberg 
Ernő, Nagy Sándor József, gróf Török 
Ignác, gróf Vécsey Károly. 

Magya r ember sohase felejtse ki imádsá-
gából ezt a t izenhárom dicső nevet! Október 
ha todikán á ld juk meg az a rad i hős tizen-
h á r m a t ! Október ha tod ikán áldozzunk az 
a rad i T izenháromnak: imádkozzunk! 

A győr i püspök kör levele a népművelésről . 
Breyer István dr. győri megyéspüspök a 

tanév kezdetével szózatot intézett egyházme-
gyéje tanítóságához. A hatoldalas episztolában 
a nagytudású püspök magasztos gondolatokkal 
buzdítja tanítóit a gyermeknevelés ós az isko-
lánkívüli népművelés munkájára. 

„A tanító munkássága — mondja a püspök — 
ma már nem merülhet ki az iskola négy fala kö-
zött. Igen fontos vallási és nemzeti érdekek kí-
vánják, hogy a tanító az iskolánkívüli munká-
ból is derekasan kivegye a részét. 

Azok a lelkes katolikus tanítók, akik a falu 
népének vezetését isteni küldetésnek és nemze-
tük i ránt i kötelességnek tekintették, eddig is 
készséges lélekkel foglalkoztak a nép iskolán-
kívüli oktatásával. Az erkölcsi és gazdasági vál-
ság azonban, melynek nyomasztó súlyát mind-
annyian érezzük, a népnek a templomon és is-
kolán kívül való oktatása terén fokozottabb, 
egységesebb és állandóan folyó munkát sürget. 
Éppen ezért a katolikus tanítóság is igyekezzék 
e munkában teljes erővel résztvenni. Ahol a ka-
tolikus tanítót a helyi népművelési bizottság 
gondnokká (ügyvezetővé) választotta, lássa el az 
ezzel járó szervező és irányító munkát az egy-
házi, kulturális és társadalmi szervezetek ve-
zetőivel való egyetértésben lelkiismeretesen és 
nagy buzgósággal. De a katolikus tanítóság ve-
gye ki részét a népművelés munkájából, mint 
szerényen dolgozó közkatona is. Igyekezzék az 
előadássorozatokban és tanfolyamokon, mint 
előadó résztvenni és a vallásos katolikus ta-
nító lelkületével és buzgóságával belekapcso-
lódni a nép nevelésére irányuló munkába. Ügyis, 
mint az énekkarok vezetője, ünnepélyek rende-
zője, népkönyvtárak kezelője, nemes szórako-
zást nyúj tó alkalmak megteremtője adja oda 
értékeinek legjavát a népművelés szolgálatába. 

A tanítót e tevékenységben hassa át a krisz-
tusi szellem és merítsen kitartást abból a fel-
emelő gondolatból, hogy ilyenirányú munkája 
világi apostolkodás, szerves része az Egyház 
lelkeket formáló munkájának és elősegítője a 
nagy célnak: Krisztus királyságát kiépíteni az 
egész országban. Egyedül ezzel a lelkülettel és 
munkáyal menthetjük meg édes magyar hazán-
kat és nevelhetünk oíyan testben és lélekben 
erős magyar ifjúságot, melyre nyugodtan bíz-
hat juk rá a magyar jövőt. 

Erre a nemzetépítő munkára hívlak bennete-
ket, kedves tanítóim, a most meginduló iskolaév 
küszöbén — fejezi be a megyéspüspök. — Vele-
tek akarok dolgozni. Legyetek munkatársaim!" 

Az Országos Gárdonyi Társaság folyó évi ok-
tóber 4-én (csütörtökön) d. u. 5 órakor t a r t j a 
meg a VII., Rottenbiller-utca 37. szám (polgári 
fiúiskola) üléstermében ezévi közgyűlését. 
Tárgysorozat: 1. Megnyitó. Tart ja Simon La-
jos elnök. 2. Titkári jelentés. Előterjeszti Móra 
László főtitkár. 3. Elszámolás a Társaság pénz-
táráról, költségvetés és a zárszámadás letár-

h í r e k 
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gyalása. Beterjeszti dr. Kenessy Béla pénz-
táros. 4. A felmentés megadása. Előterjeszti 
Kovách Ferenc ellenőr. 5. Rendes és kültagok 
választása. 6. Indítványok. 

A törvényhatósági népművelési bizottságok 
diapozitív kölcsönzőinek örvendetes fejlődése. 
Az iskolánkívüli népművelés terén is nagyfon-
tosságú szemléltetés szolgálatában ma már je-
lentékeny szerepet töltenek be az iskolánkívüli 
népművelési bizottságok diapozitív kölcsönzői. 
A 36 törvényhatóság közül csak 11-nek nincs 
diapozitív kölcsönzője. A bizottságok az utóbbi 
időben kezdték kölcsönzőiket fejleszteni és így 
többnek még kisebb anyaggal kell dolgozni, de 
van olyan is, amelynek kölcsönzőjében 959 so-
rozat van. A bizottságok kölcsönzőiben az 
1932—33. tanévben volt összesen 1232 üvegdiapo-
zitív és 956 filmdiapozitív sorozat. Az üvegdia-
pozitív sorozatokból 6512 esetben, a filmdia-
pozitív sorozatokból pedig 1503 esetben történt 
kölcsönzés. Ez összesen legalább 8015 vetített-
képes előadást jelent. 

A kisgazda számadása. Baranya vármegye 
népművelési bizottsága gazdasági számviteli 
tanfolyamok rendezését határozta el. A tan-
folyamok részére, amelyek 20 téli estén össze-
sen 40 órára terjednek, a gazdahallgatók meg-
tanulják, hogy a kisgazdaságnak is megvan a 
maga számvitele, amely a gazdaság vitelében 
világos rendet teremt és lehetővé teszi nem-
csak a gazdaság áttekintését, hasznos gazda-
sági és pénzügyi tanulságok szerzését, hanem 
a jövőre szóló reális és pontos gazdasági terv 
elkészítését is. A számviteli tanfolyam részle-
tes tervezetét a bizottság sokszorosította és a 
népművelők rendelkezésére bocsátotta. A tan-
icrv szerint a tanfolyam tananyaga több részre 
oszlik, s mindegyik rész a gazdasági szám-
vitelnek egy-egy fejezetét tárgyalja. A bizott-
ság a kiszabott tantervet tartalmazó iratban 
kijelenti, hogy a gazdasági számadási nyom-
tatványokat ingyen bocsátja rendelkezésére 
azoknak a tanfolyamot végzett hallgatóknak, 
akik ígéretet tesznek arra , hogy a tanultak 
alapján gazdaságukban számadást fognak ve-
zetni. 

Mennyiségben és minőségben gyarapodtak a 
somogyi népművelők. A somogyvármegyei Is-
kolánkívüli Népművelési Bizottság az előző 
évekhez hasonlóan ez év szeptemberében is 
megrendezte a népművelők szakértekezletét. 
Az összejövetel a múlttól eltérőleg nem három-, 
hanem ötnapos volt és bár a vármegyei Nép-
művelési Bizottság csak a három nap költsé-
geit fedezte, míg a két nap költségei a hallga-
tókat terhelték, mégis háromszor annyi volt a 
jelentkező, mint ahányat a tanfolyamra fel-
venni lehetett. Ez annak az örvendetes jele, 
hogy a somogyi tanítók, lelkészek, jegyzők, or-
vosok, tanítónők s más népművelők közül igen 
sokan áldozatot is hoznak azért, hogy nép-
művelő hivatásukat minél teljesebben tudják 
betölteni. 

A természeti szépségekben és történelmi em-
lékekben gazdag vidéken, Hévízszentandráson 
szeptember 3—7-ig megtartott értekezlet elő-
adói és előadásai a következők voltak: 

Fülöp Gábor őrnagy (Kémelhárító szolgá-
lat). Horváth János gamási tanító (Népműve-
lési mintaelőadás). Dr. Gönyey Sándor, a Nép-
ra jz i Múzeum őre Budapest (A néptudomány, 
mint a népművelés alapja). Váradi József ta-
nítóképző-int. t anár Budapest (Ismeretterjesz-
tés és jellemképzés a népművelés útján). Né-
meth Sándor tanítóképző-int. c. igazgató Buda-
pest (A szavalókórus célja és módszere. Gya-
korlat i bemutatásokkal). Korosecz János s.-
jegyző (Népművelési mintaelőadás). Jászberényi 
András ny. g. akadémiai tanár (Irányított gaz-
dálkodás). Somody Karola karádi tanítónő 
(Népművelési mintaelőadás). Ablánczy József 
népművelési t i tkár Szombathely (A gyakorlati 
népművelési tanfolyamok nemei, céljai, mód-
szerei). Büky Béla festőművész-rajztanár 
(Gyermekszórakoztatás. „Magyar játék"). Kele-
men János dr. orvos (Népművelési mintaelő-
adás). Dr. Szekeres László, a Faluszövetség fő-
t i tkára Budapest (Az olasz népművelés ismer-
tetése). Mózner János kadarkúti plébános (Nép-
művelési mintaelőadás). 

Hétfőn és pénteken a megnyitás, illetőleg be-
fejezés alkalmából a katolikusok a templom-
ban a szentmisén, a protestánsok a hévizi fürdő 
gyógytermében istentiszteleten vettek részt. 
A résztvevők statisztikája: tanító 16, tanítónő 
9, jegyző 10, rk. lelkész 5, prot. lelkész 3, orvos 
4, gazd. szaktanító 2, gazd. akadémiai tanár 1, 
siketnéma int. t anár 1, főszolgabíró 1, alezredes, 
testnevelési vezető 1, összesen: 53 résztvevő. 

A sikeresen végzett munka nagyban hozzá-
járul ahhoz, hogy a jövő évben és azután So-
mogyországban az iskolánkívüli népművelés 
fokozott mértékben folyjék. 

Államilag engedélyezett képzőművészeti iskola 
gyermekek és i f j ak számára. Éber Anna festő-
művész, okleveles rajztanár, igen értékes újí-
tást kezdeményezett. Mint ahogy a zeneneve-
lést is már a legfiatalabb gyermekkorban kez-
dik, ha igazi zeneértő, zenekedvelő embert 
akarnak nevelni, ugyanígy a vonalak és szí-
nek világában is be kell vezetni a zsenge em-
berkét, ha azt akar juk , hogy rajzolni, festeni, 
a képzőművészetben gyönyörködni tudjon. A 
fiatal léleknél roppant nagy jelentőséggel bír-
nak a szem számára szóló dolgok. Nincs is tu-
l a j donképen olyan gyermek, aki ne érdeklőd-
nék a színek, formák, a vonalak ós az ábrá-
zolt dolgok iránt. Éber Anna, a külföldet meg-
jár t kiváló festőművész és a gyermeklélek ku-
ta tója — a nemzeti kultúra szempontjából 
előre fel sem becsülhető, rendkívüli jelentő-
ségű feladatra vállalkozott akkor, amikor há-
romévi szorgalmas előkészület u tán — Buda-
pesten, VI., Teréz-körút 10. (Oktogon mellett) 
teljesen újszerű, az egész kultúrvilágban szinte 
párat lanul álló, ízlésnevelő, tehetségkutató és 
-fejlesztő gyermek- és i f júsági képzőművészeti 
iskoláját megnyitja. Azok a szülők, akik gyer-
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nxekükben a szépérzéket, a képzőművészet sze-
retetét és megértését kívánják fejleszteni, 
vagy éppen alkotóművészt vagy iparművészt 
akarnak nevelni övéikből, soha nem pótolható 
veszteséget okoznak gyermeküknek, ha nem 
terelik helyes i rányba azok fejlődését. Éber 
Anna iskolájában már 3—6 éves korig is fog-
lalkozik játszva rávezető rajzoktatással és 
könnyű kézügyesítő gyakorlatokkal. Továbbá 
leleményes rajz- és kézimunkafeladatokkal 
megszépíti a gyermekek lelkében élő mese-
világot és kibányássza mindazt a kincset, 
amely egyébként nem juthatna felszínre. Így 
gyönyörűséges lelki fények, színek és alkotá-
sok kelnek majd napvilágra, amelyek nemcsak 
a kicsinyeknek, hanem a szülőknek is igaz örö-
möt jelentenek. 

Éber Anna 6—10, 10—15, 15—18 éves korig kü-
lön csoportok szerint foglalkozik a növendé-
keivel. Játék és babaruhatervezés, rajz, eszté-
tika, művészettörténet, festés, szobrászat, ke-
rámia, divattervezés, ipar- és reklámművészet 
taní tása útján képezi az if júságot heti két al-
kalommal 2—2 órában, vagy heti egy alkalom-
mal 2 órában d. u. 3—5-ig vagy 4—6-ig. A ta-
nítás a gyermek korához alkalmazott formá-
ban történik s az nemcsak semminemű szel-
lemi megterheléssel nem jár, hanem valóság-
gal felüdíti a lelket. 

Az iskola messzebbmenő célja az: hogy nö-
vendékeit a szépkultuszon túlmenően —• a 
megváltozott időkhöz való alkalmazkodással — 
a gyakorlati életre nevelje és a művészi, ipar-
művészi érvényesülésnek prakt ikus alapjait 
vesse meg. Ez az iskola szakszerűen előkészít 
képzőművészeti akadémiára és az iparművé-
szeti iskola felvételi vizsgáira is. Továbbá két 
3 hónapos tanfolyamot is rendszeresít: 1. Sza-
bás, varrás, divattervezés. 2. Fehérneműszabás, 
varrás, hímzés, tervezés. 

Ezenkívül négy kurzust tar t novembertől 
kezdve hathetes szakaszokban ugyancsak heti 
egyszeri 2 órában, d. u. 6V2—8-ig. Kurzusok 
címe: játékkészítés, csecsemő- és gyermekruha-
varrás , szabás, díszítés, legfrissebb divatötle-
tek, otthonkultúra, szőnyegszövés. 

Az iskola részletes tájékoztatójából minden 
érdeklődőnek ju t t a t és abban bővebb felvilá-
gosítást nyújt. Érdeklődni lehet: október 25-től 
november l-ig az iskola helyiségében d. e. 
10—11-ig. Beiratkozás: november 1-től d. e. 
10—11-ig és d. u. 3—5-ig. Tanítás kezdete: no-
vember 10. 

Azok, akiknek lelkében még él a szép kul-
tusza és a hivatali pálya csődje idején a kéz-
ügyességgel, tiszta látással és művészi ízlés-
sel járó gyakorlati pályákra óhaj t ják nevelni 
kicsinyeiket, keressék fel ezt a nemes célkitű-
zésű, ízig-vérig művészi és a prakt ikus életre 
nevelő újszerű gyermek- és i f júsági képző-
művészeti iskolát. 

A Siketnémák és Vakok Tanárainak Országos 
Egyesülete a Chazar András-serlegünnepéllyel 
kapcsolatosan folyó évi október hó 6-án (szom-
bat) d. e. 11 órakor Vácon, a Siketnémák Kir. 

Orsz. Intézete dísztermében t a r t j a XXXI . ren-
des évi közgyűlését, amelynek tárgysorozata a 
következő: 1. Elnöki megnyitó. P ivár Ignác 
pedagógiai tevékenységének értékelése 40 év 
távlatából: Herodek Károly. 2. Surdomutitas 
corticalis, bemutatással: dr. Bárczi Gusztáv 
szakorvos. 3. A közgyűlés ünnepi részének be-
rekesztése. Délután 4 órakor a közgyűlés foly-
tatása. 4. A váci intézet szava az október 6-i 
találkozón. (Időszerű kérdések): Záborszky Ár-
pád tanár. 5. Ti tkári jelentés: Vollmann János 
igazgató. 6. Pénztári és számvizsgáló-bizottsági 
jelentés: Gáldy Andor tanár. 7. A szerkesztő-
bizottság beszámoló jelentése: Szentgyörgyi 
Gusztáv igazgató. 8. Tanév végével rendezendő 
tornaverseny ügye az elnök referálása alap-
ján. 9. Tagfelvétel és tagtörlés a titkár elő-
terjesztése alapján. 10. A tisztikar és választ-
mány lelépése és az ú jak megválasztása. 11. In-
dítványok. 

Indítványok a közgyűlés előtt legalább 8 
nappal az elnökséghez nyújtandók be. A köz-
gyűlést megelőzőleg a tanártestület megkoszo-
rúzza a Hősök emlékszobrát. Beszédet mond: 
Simon József orsz. h. szakfelügyelő. Ugyan-
csak a közgyűlést megelőzőleg a Siketnémák 
Váci Orsz. Intézetének növendékei alkalmi ün-
nepély keretében megkoszorúzzák a boldog 
emlékezetű alapító, Chazar András mellszobrát. 
A közgyűlés tárgysorozatának letárgyalása 
után a Gyógypedagógiai Tanárok Temetkezési 
Segélyegyesülete közgyűlését King Péter orsz. 
szakfelügyelete a la t t tar t ja . 

Irodatechnikai szaktanfolyam. A Budapest és Vidéke 
állami ipari továbbképző tanfolyamainak vezetősége 
az irodavezetéssel, organizációval és adminisztráció-
val, továbbá irodagépek kezelésével, javításával és el-
adásával foglalkozók szakismereteinek bővítése céljá-
ból 1934. évi szeptember hó 18-tól december hó 21-ig 
a m. kir. állami Felsőipariskolában irodatechnikai 
szaktanfolyamot rendez, melynek keretében a hall-
gatók felvilágosítást nyernek a modern irodatechnika 
szükségleteiről, az irodai gépeknek a racionális 
üzem- vagy üzletvezetésben való szerepéről, az iroda-
gépek tulajdonságairól, kezeléséről, javításáról stb., 
továbbá az irodai papirosok, nyomtatványok, boríté-
kok és dobozáruk jellemző tulajdonságairól, előállí-
tásáról és megrendelésüknél alkalmazandó szempon-
tokról, stb. A tanfolyam 1934. évi szeptember hó 
18-án kezdődött. Az előadások és gyakorlati bemuta-
tások időtartama összesen kb. 50 óra. A tanfolyam 
díja 30 pengő, mely összeg indokolt esetben havi 
10 pengős részletben fizethető. 

Hősök emlékműve a pilisszentkereszti áll. is-
kola udvarán. Pilisszentkereszt erdőktől öve-
zett kis falucska, ott húzódik meg az ég felé 
nyújtózkodó Pilis-hegy völgyében. Szegény a 
község s így még csak gondolni sem lehetett 
arra , hogy az elesett hősöknek emlékművet 
állítson. Érdekes módon segített ezen Baska 
Róbert, az ottani áll. isk. igazgatója. Növendé-
keinek közreműködésével maga állította fel a 
hősök emlékművét: az iskola udvarán. Az em-
lékmű körül „Hősök ligetét" létesítettek, amely-
ben Nagy-Magyarország térképe márványból 
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van kirakva s a közepét a magyar címer dí-
szíti. Felette ez a kőből kirakott felírás olvas-
ható: Csak becsületes munkával tesszük 
naggyá hazánkat. A hősök ligetét a gyermekek 
gondozzák. Az iskola udvarán épült emlékmű 
fényképét a 731. oldalon közöljük. 

Mezőgazdasági tanítónői szünidei tanfolyam. 
Augusztus havában tanítónők számára négy-
hetes mezőgazdasági továbbképző tanfolyam 
volt Putnokon. A tanfolyamon 26 tanítónő vett 
részt az ország minden részéből. Az előadások 
naponként reggel 8-tól 12-ig és délután 2—6-ig 
folytak. Az előadók az elméleti és gyakorlati 
ismereteket felváltva adták elő. A konyha-, 
gyümölcs- és virágkertészetet elméletileg és 
gyakorlati lag Molnár Etelka gazdasági tanárnő 
ismertette. A mezőgazdasági növénytermelés-
nek, a baromfi- és állattenyésztésnek, a tej-
gazdaságnak és méhészetnek Walter Sarolta 
gazdasági tanárnő volt a vezetője. A háztar-
tási gyakorlat, a szabás, varrás, befőzés, házi-
ipar hasznos ismereteivel Kozó I rma gazdasági 
szaktanárnő gazdagította a hallgatóságot. Nagy 
előnye volt a tanfolyamnak, hogy a hallgatók 
a szerzett elméleti ismereteket nyomban gya-
korlatban is mélyíthették. Az ünnepnapokon a 
tanfolyam hallgatói kirándulásokon voltak. 
Megtekintették Lillafüredet, az Aggteleki-
cseppkőbarlangot, az ózdi vasgyárat, sőt autó-
busszal Krasznahorkára, a Tátrába, Késmárkra, 
Lőcsére is ellátogatott több hallgató. 

A tanfolyam vizsgálata 29-én volt, amelyen 
Suhayda Tibor kiküldött vizsgabiztos elnökölt 
s aki legteljesebb elismerését fejezte ki a ta-
nár i karnak és a hallgatóknak. A záróünnepé-
lyen a hallgatók megható szavakkal köszönték 
meg Gidácsy Sándor dr. igazgatónak a szíves 
vendéglátást, a tanári testület tagjainak pedig 
önzetlen fáradozását. 

Népművelési előadóképző-tanfolyam. Fejér vár-
megye Iskolánkívüli Népművelési Bizottsága 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter ú r 
77.610/1934. VII. a. főoszt. számú engedélyével 
Székesfehérvárott a vármegyei tanítók részére 
négynapos előadóképző-tanfolyamot rendezett. 
A tanfolyam vezetője Fikker Aurél népműve-
lési t i tkár volt. Az előadások a m. kir. önálló 
gazdasági iskolában tar ta t tak meg, itt nyertek 
a hallgatók elszállásolást és élelmezést részben 
ingyen, részben pedig csekély dí j ellenében. A 
tanfolyamnak a helybeliekkel együtt 88 hallga-
tója volt, akik valamennyien látogatási bizo-
nyítványt kapnak. A tanfolyam szeptember 4-én 
szentmisével, illetőleg istentisztelethallgatás-
sal kezdődött. Az ünnepélyes megnyitásra meg-
jelent a m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter úr képviseletében dr. Nevelős Gyula 
miniszteri tanácsos, dr. Havranek József al-
ispán a vármegye, dr. Csitáry 6 . Emil pol-
gármester, a városi népművelési bizottság el-
nöke, Csúcs István kanonok, egyházmegyei fő-
tanfelügyelő és Berkes Károly várm. kir. tan-
felügyelő, ügyvezető elnök. 

A magyar Hiszekegy eléneklése után Berkes 

Károly várm. kir. tanfelügyelő, ügyv. elnök 
megnyitó beszédében ismertette a tanfolyam 
célját, a megszervezését, köszönetet mondott a 
ni. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium-
nak az engedélyezésért és segélyezésért, úgy-
szintén a vármegye al ispánjának azért, hogy 
anyagiakról való gondoskodással lehetővé tette 
a tanfolyam létrejöttét. 

A munkaprogramm és az előadók következők 
voltak: „Az iskolánkívüli népművelés korszerű-
ségéről és jelentőségéről" előadást ta r to t t dr. 
Nevelős Gyula miniszteri tanácsos, „Az analfa-
betizmus ellen való küzdelemről" dr. Szombat-
falvy György középiskolai igazgató, „Az isko-
lánkívüli népművelés feladata az erkölcsi neve-
lés terén. Családvédelem" címen előadást tar-
tott dr. Strommer Viktorin tihanyi apát, „Mit 
tehet a népművelő az egységes gyümölcsterme-
lés érdekében!". Előadó: Reicher Aladár várm. 
gyümölcsterm. intéző, „A tanító munká ja a 
népművelésben". Előadó: Berkes Károly kir. 
tanfelügyelő, „A népművelés szervezete, törek-
vései, ágai, módjai és eszközei". Előadó: Fikker 
Aurél népm. titkár, „A legfontosabb népegész-
ségügyi ismeretek". Előadó: dr. Koronczay Jó-
zsef főorvos, „Mesedélutánok, nemzeti dal, zene, 
tánc, nemzeti viselet". Előadó: dr. Révész 
Amadé ciszt.-r. tanár, „Lélekművelés és gya-
korlati életre való nevelés az iskolánkívüli 
népművelésben". Előadó: Váradi József t.anító-
képző-int. tanár , „Az iskolánkívüli népművelés 
gyakorlati kérdései a szerzett tapasztalatok 
alapján". Előadó: Fikker Aurél népm. t i tkár, 
„A népkönyvtárak szerepe az iskolánkívüli 
népművelésben és a Vkm. által létesített kis-
típusú (falusi) népkönyvtár könyvanyagának 
ismertetése népművelési szempontból". Előadó: 
Váradi József tanítóképző-int. tanár. „Az ú j 
tanév népművelési anyaga a 3 éves népműve-
lési terv alapján". Előadó: Fikker Aurél népm. 
titkár, „Közgazdasági ismeretek az iskolán-
kívüli népművelésben". Előadó: dr. Horn Jó-
zsef felsőkeresk. isk. tanárképző-int. igazgató, 
„A kémek elleni védekezésről". Előadó: Facci-
nek Nándor m. kir. honvédalezredes, „Állam-
polgári ismeretek az iskolánkívüli népművelés-
ben". Előadó: dr. Horn József felsőkeresk. isk. 
tanárképző-int. igazgató. 

A hallgatók a tanfolyam ideje alat t dél-
utánonkint kirándulásokat tettek. A kirándulá-
sok célja volt: az őskoronázó Székesfehérvár 
megtekintése, a székesfehérvári és fejérniegyei 
nuízeum, a rádiótelep, az önálló gazdasági is-
kolai mintagazdaság, a téli gazdasági iskola, 
végül a székesfehérvári ipari kiállítás ós vásár 
meglátogatása. Alkalma volt tehát a vármegye 
tanítóinak megismerni a vármegye székhelyé-
nek szépségeit, történelmi nevezetességű érté-
keit, művészeti és egyéb kincseit. 

A hallgatók köszönetüket és hálájukat fejez-
ték ki a tanfolyam megszervezéséért és ú j szel-
lemi kincsekkel gazdagodva távoztak állomás-
helyeikre, hogy ott az iskolánkívüli népműve-
lést most már teljes felkészültséggel folytat-
hassák. 
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H I V A T A L O S R É S Z 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 81.000/1934. Vll /a. főoszt. számú rendelete 
a közép- és középfokú iskolákban a vívásokta-

tás szabályozása tárgyában. 

I. 
Valamennyi tankerületi kir. főigazgatóság-
nak, a budapesti, debreceni, pécsi, szegedi 
középiskolai tanárképző-intézet elnökségének, 
a szegedi polgári iskolai tanárképző főiskola 
igazgatótanácsának, a tanítói nő)képző-intézet 
kir. főigazgatóságának, a budapesti és szegedi 
polgári iskolai főigazgatóságnak, valamennyi 
közvetlen rendelkezés és vezetés alatt álló 
közép- és középfokú iskola igazgatóságának. 

1. 
A vívásoktatás szakszerűségének biztosítá-

sára elrendelem, hogy a középiskolákban, va-
lamint a középfokú iskolákban a vívásoktatást 
csak a testnevelési tanár l á tha t j a el, akinek 
vívómesteri oklevele van. Segédvívómesteri 
oklevél nem elegendő, mivel ez csak felügyelet 
mellett képesít tanításra. 

2. 
Amennyiben vívómesteri oklevéllel bíró test-

nevelési, vagy más szakos tanára az intézetnek 
nem volna, úgy a vívásnak mint rendkívüli 
tantárgynak oktatását az intézeten kívül álló 
okleveles vívómesternek kell ellátnia. 

3. 
Az intézet igazgatója köteles gondoskodni 

arról, hogy az intézetben a vívóoktatás meg 
ne szűnjön. Amennyiben egy intézetben ele-
gendő tanuló a vívásoktatásra nem jelentkez-
nék, úgy helybeli más tanintézettel kell a 
vívásoktatás kérdését megoldani. 

4. 
Jelen rendeletem 1934. év szeptember hó 10. 

napjával lép életbe. 

II. 
Valamennyi főtiszt, autonóm egyházi Főható-

ságnak. 
Tisztelettel felkérem Címet, hogy a fent i 

rendeletemet ezúton tudomásul venni és bölcs 
főhatósága alá tartozó közép- és középfokú is-
kolákra nézve hasonló értelemben intézkedni 
méltóztassék. 

Budapest, 1934. évi szeptember hó 13-án. 
Dr. Hóman Bálint s. k. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 1931. évi 99.000/IX. számú körrendelete a 
Nem Állami Tanszemélyzet Országos Nyugdíj-
intézetét megillető járulékok késedelmes be-

szolgáltatása esetén fizetendő pótdíj és kezelési 
illeték mérséklése tárgyában. 

1. Valamennyi főtiszt, egyházi főhatóságnak. — 
2. Valamennyi tanker, kir. főigazgatóságnak.— 
3. A felsőkereskedelmi iskolák kir. főigazgató-
ságának. — í. A tanító- és tanítónőképző-inté-
zetek kir. főigazgatóságának. —5. A polgári is-
kolai főigazgatóságoknak. 6. A mezőgazdasági 
népiskolák országos szakfelügyelőségének. — 
7. A gyógypedagógiai intézetek és kisegítő is-
kolák országos szakfelügyelőségének. — 8. Az 
iparoktatási főigazgatóságnak. — 9. Vala-
mennyi kir. tanfelügyelőségnek és kir. tanfel-

ügyelői kirendeltség vezetőjének. 

A tanítók, óvók és nem állami tanárok ellá-
tásának rendezéséről szóló 1924. évi XXVII I . 
t.-cikkel nyert felhatalmazás és a nem állami 
tanintézetek alkalmazottainak, nemkülönben 
ezek özvegyei és árvái ellátási díjainak újabb 
szabályozásáról szóló 1924. évi 8400/M. E. számú 
kormányrendelet V. fejezetének (2.) pontjában 
foglalt határozmányok alapján a m. kir. pénz-
ügyminiszterrel egyetértőleg, az 1924. évi 95.000. 
IX. Vkm. számú körrendelet XVI. fejezete ér-
telmében fizetendő pótdíj összegét, az 1933. évi 
július hó 1-től kezdődőleg, abban az esetben, ha 
a tartozást az esedékesség időpontjától számí-
tott egy éven belül befizetik, havi y2%-ban, ha 
pedig ezt csak későbben fizetik be, havi %%-
ban állapítom meg. A jelzett rendelet szerint 
mulasztás esetén tett intézkedések költsége fe-
jében felszámítandó kezelési illetéket pedig 
ugyanezen időponttól kezdődőleg 5%-ról 1%-ra 
csökkentem. Az idézett körrendelet XIV. feje-
zetében foglalt az a rendelkezés, hogy a hó el-
sején esedékes járulék ugyanazon hó utolsó 
napjáig pótdíjmentesen fizethető be, továbbra 
is érvényben marad. 

Budapest, 1934. évi szeptember hó 21-én. 
A miniszter helyett: 

Dr. Bárány Gerő s. k. 
miniszteri osztályfőnök. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 

Hóman Bálint: „Az állam alappillére a család". — Har-
rach Endre: Rajztanítás a népiskolában. — Az új Ma-
gyar Nemzeti Múzeum. — Dr. Serényi Antal: A dologi 
teherjogok és azok szerepe a tanügyi jogban. — A jubi-
láris Katolikus Nagygyűlés. — Tiboldi József: Szavaló-
kórus. — Iskolánkhüli népművelés. Dr. Schöner Ferenc: 
A magyar jellemképzésnek népművelési téren való intéz-
ményes megszervezése. — Gyakorlati pedagógia. Günther 
Jolán: Anglia. — Hazai és külföldi tanügyi lapokból. 
A csodagyermekek lélektana. — Tudomány, irodalom, 
művészet. — Külföldi irodalom. — Külföldi szemle. — 
Hirek. A győri püspök körlevele a népművelésről. — Hiva-

talos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DEOZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LŐRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda Bpest, Múzeum-körűt 6 
A kiadásért felelős: CZAKÓ ELEMÉR. 
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P Á L Y Á Z A T O K 

PÁLYÁZATI 
és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétknldhessfik. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a kővetkező számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

BUZSÁK római katolikus iskolájának IV. férfitanítói 
állására 10 napi határidővel pályázatot hirdetünk. Fize-
tése törvényes, lakása egy szoba, fűtéssel és 100 pengő 
lakbér. Kántort helyettesíteni tartozik, kántori oklevél 
szükséges. Állás azonnal elfoglalandó. Plébánia. (511) 

BESENYŐTELEK (Heves m.) római katolikus iskola-
széke az elhalálozás folytán megüresedett VI. számú ta-
nítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma: 20% helyi 
járulék és törvényes lakbér, a többi államsegély. Köte-
lessége díjlevél szerint. Csak tanítónők pályázhatnak. 
Állás azonnal elfoglalandó. Kérvények kellően felsze-
relve, a 69.870—1933. és a 69.030—1934. VI. számú 
VKM-i rendelet szemmeltartásával, megcímzett válasz-
bélyeges borítékkal ellátva küldendők fenti címre októ-
ber 23-ig. (514) 

SZAHOLCSBÁKA községi népiskolájánál megüresedett 
II . számú tanítónői állásra, a lap megjelenésétől számí-
tott 21 napi határidővel pályázatot hirdetünk. Javadalom 
törvény szerint. A szabályszerűen felszerelt kérvények a 
községi iskolaszéki elnök címére küldendők. Az álláson je-
lenleg helyettes működik. Községi iskolaszék. (527) 

mltid&n, átüti l&HXLcóeAnahk! 
narotn arcsoport mindegyikében otyan bőséges vaiasz-

ték áll Nagyságod rendelkezésére, hogy abban teltétle-
nül megtalálja kedvelt mintázáséi és színű anyagbó' 
készült öltönyét. Hát még ha felpróbálva meglátja 
-lilver ;leeáns szabás « tökéletes kidolgozás mindegyik. 

Árusutás a most megnyílt férfi konfekciós osztályon, I I . em. 
A m. t. Tanítói Karnak 6 havi folyószámlahitel, vagy •>"/„ cassasconto. 

K O V Á C S E V I C S M I L E N K Ó 
IV, PETŐFI SÁNDOR-UTCA 3. 

R E F O R M 
RUHÁZATI R.T. 

a tanítói kar régi és megbízható cége. 
Öszi=téli áruink gazdag választéka meg* 
érdemelt csodálatot kelt, amellett áraink 
a legolcsóbb készpénzárak; régi elvünk 
alapján, mely szerint az 

i g a z i o l c s ó s á g o t 
á ru ink k i t ű n ő m i n ő s é g e 

jelenti. 

• Úri szabóságunk 
48 órán belül méret után öltönyt, felöltőt, 
télikabátot készít. 

• Oszi slágerünk 
tiszta gyapjú kamgarn j n 
férfi öltöny méret után I ^-C. JL 

• Női kabát 

• Női ruha 

• Gyermekkabát és ruha 

• Szövet, selyem, bársony 

• Szőnyeg, függöny, terítő 

• Kötöttáru 

• Vászon, damaszt 

• Paplan, stb. 

osztályaink gyönyörű választéka várja nb. 
rendelését. 

Mintákat, választékot szívesen küldünk. 

Kérje képes árjegyzékünket! 

Kedvező fizetési feltételek 

R E F O R M 
RUHÁZATI R.T. 

VI, V I L M O S C S Á S Z Á R - Ú T 5 
T E L E F O N : 1 3 - 0 - 9 6 , 1 3 - 2 - 9 6 
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NYIRMADA ortodox izraelita hitközsége nyugdíjazás 
folytán megürült I. számú tanítói állásra pályázatot hir-
det, Javadalmazás 10% helyi hazzájárulék, természetbeni, 
közös udvaron levő kétszobás lakás, többi államsegély. 
Pályázati kérvények szükséges okmányokkal felszerelve, 
válaszbélyeggel ellátva, Fried Herman iskolaszéki elnök-
höz küldendők. (538) 

VAJSZL6 református iskolaszéke pályázatot hirdet 
egytanerős kántortanítói állásra. Helyi javadalom 63 ér-
tékegység, mely pénz-, termény- és földjárandóság, négy 
szoba, konyhából áll. A lakás szép. Törvényes államsegély 
van. A 69.870—1933. VI. számú VKM rendelet szerint 
válaszbélyeges kérvények a lap megjelenésétől számított 
21 napon belül adandók be. Kötelesség mindennapi és 
ismétlő tankötelesek tanítása. Pályázók vasárnapokon ön-
költségükön kántori próbára megjelenhetnek. Az állás 
a választás jogerőre emelkedése után azonnal elfogla-
landó. (518) 

KERESZTESPÜSPÖKI római katolikus egyházközsége 
a lemondás folytán megüresedett kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Fizetése 64 értékegységű helyi java-
dalom, a többi államsegély. Lakás és kert. Katonai szol-
gálat és kommün alatti viselkedés igazolandó. Hiányosan 
felszerelt kérvények figyelembe nem vétetnek. Kötelessé-
gei díjlevél és egyházmegyei rendeletek szerint. Házalás 
és korteskedés azzal, hogy fizetéséből elenged, a pályá-
zatból kizárási ok. A keresztespüspöki római katolikus 
plébániára címzendő válaszbélyeges kérvények beadási 
határideje e lap megjelenésétől számított 21 nap. Ének-
próba és választás október 24-én délelőtt 9 órakor. (521) 

NYÍRBOGÁT református egyháza kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Fizetés: 1. 300 aranykorona kántori, 
300 aranykorona tanítói fizetés. 2. 19 kat. hold 169 [U-öl 
föld haszonélvezete. 3. 32 q rozs, 6 q búza. (Föld, ter-
mény 51 értékegységben értékelve.) Földek adóját az 
egyház viseli, de az adók megszűnése esetén a tanító kár-
pótlási igényt nem támaszthat. 4. Ismétlőiskolai díj évi 
95-20 pengő. 5. Temetésekért a megállapított stóla. 
6. Háromszobás lakás, kert természetben. 7. Államsegély 
szolgálati idő szerint. Körülbelül 125 pengő megváltás 
fizetendő, melyből az egyház kedvezőbb körülmények kö-
zött 90 pengő értéket magához vált. 8. Körülbelül 
20 darab gyümölcsfára előddel megegyezés terheli. Köte-
lességek: 1. Az orgonista-énekvezéri teendők teljesítése 
az istentiszteleteknél és temetéseknél. 2. Jelenben az 
V—VI. vegyes osztályok, illetve az iskolaszék által rá-
bízott osztályok tanítása, erkölcsi nevelése. 3. Lelkész és 
tanítótársak helyettesítése. 4. Az énekkar vezetése. 5. Bel-
missziói munkában részvétel. A szabályszerűen felszerelt 
kérvények e hirdetmény megjelenésétől számított 21 nap 
alatt adandók be a lelkészi hivatalhoz. Az álláson helyet-
tes működik. Kántori próba meghívás szerint saját kőlt-
ségen. (522) 

ALSÓSZUHA református egyháztanácsa pályázatot hir-
det a megjelenéstől számított 21 napi határidővel orgo-
nista-kántortanítói állásra. Helyi javadalom 48 értékegy-
ség, lakás, kert. Kötelesség: kántori teendők végzése, 
I—VI. osztály, ismétlőiskolások tanítása, énekkarveze-
tés, belmissziói és egyéb egyházi munkákban segédkezés. 
Az állás választás után azonnal elfoglalandó. Próba ön-
költségen ajánlatos. Kellően felszerelt kérvények válasz-
borítékkal és bélyeggel ellátva református lelkészi hiva-
talhoz küldendők. (515) 

ÓVODAI JÁTÉ KÁR UK 
L I E B N E R ZSIGMOND 
BUDAPEST V, SZENT ISTVÁN-TÉR 4. SZÁM 

K É P E S Á R J E G Y Z É K D Í J T A L A N ! 

Ú j j á f a r a g o t t é s c s i s z o l t , r é g i 

márvány-
sírköveinket 
műkóárban, a forgalmi ár feléért árusítjuk. 

Új márvány« és gránitsírkövek gyári árban, 
nagy választékban. 

SZABÓ ÉS ZANOTTI 
X, Kőbányai út 43/b. Telefonszám : 40-4-33. 
Villamosmegálló az Északi Főműhelynél. 

HIDEGSÉG római katolikus egyházközsége a lemon-
dás folytán megüresedett osztálytanítói állásra újból pá-
lyázatot hirdet. Javadalom: egyszobás lakás, törvényes 
lakbérpótlék, 10% az iskolafenntartótól, a többi állam-
segély. Pályázati határidő a hirdetés megjelenésétől szá-
mított 21 nap. Kérvények válaszbélyeggel a hidegségi 
(Sopron m.) plébánia hivatal címére küldendők. (529) 

BOLYOK község iskolaszéke a bolyokvasvári iskola 
I. számú férfitanítói állására pályázatot hirdet. Pályá-
zati kérvények a 69.870—1933. VKM-i rendelet szerint 
felszerelve október hó 22-ig adhatók be községi iskola-
széki elnök, Bolyok címre. Javadalmazás: lakás, kert ós a 
községi pénztárból 20%, többi államsegély. A 69.030— 
1934. VI. VKM-i rendeletnek meg nem felelő pályázók 
kérelme figyelembe nem vétetik. Ha az iskolaszék az ál-
lást az iskolánál működő tanítók valamelyikével töltené 
be, az azesetben megüresedő állásra — melyre esetleg 
segédtanítót választ — is pályázatot hirdet, melynek ja-
vadalma 10% helyi járandóság, lakbér és államsegély. 
Kötelesség mindkettőnél díjlevél szerint, (526) 

POROSZLÓ római katolikus egyházközsége nyugalomba-
vonulás folytán megüresedett kántortanítói állásra októ-
ber 23-i határidővel pályázatot hirdet. Helyi javadalom 
55 értékegység, amely áll 29 kat. hold 1252 Q-öl szántó-
föld és 1438 pengő 40 fillér párbérváltság. Lakás termé-
szetben és kert. Kötelessége a Zsinati Törvény és a 
Rendszabályok szerint. Ezenkívül az egyházközségi jegy-
zői teendők végzése, összes adóit a kántor fizeti. Háza-
lás, korteskedés kizáró ok. Megjelenés, költözködés ön-
költségen. Válaszbélyeg melléklendő. A próbaéneklést ok-
tóber 25-én délután 1/í3 órakor tartjuk meg, utána lesz 
a választás. Állás megerősítés után azonnal elfoglalandó. 
Kérvények okmányokkal felszerelve az egyházközség el-
nökéhez, Poroszló (Heves m.) küldendők. (532) 
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KANTOR JÁNOSI református presbitériuma az elhalá-
lozás folytán megüresedett 111. számú férfitanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Fizetése az egyháztól 10%, ter : 
mészetbeni lakás kerttel és 1 öl tűzifa, beszállítva. 
A többi államsegély. Kötelessége a reábízott osztály vagy 
osztályok tanítása, orgonista-kántor és lelkész helyette-
sítése templomban és temetésen díjtalanul, dalárdaveze-
tés, belmissziói munkákban segédkezés. Határidő meg-
jelenéstől számított 21 nap. Megválasztott elődjének be-
ruházási költséggel tartozik. Pályázatok református lel-
készi hivatalnak, Kántorjánosi küldendők. Személyes 
megjelenés nem szükséges. (534) 

ROZSÄLY görög katolikus kántortanítói állására pá-
lvázat hirdettetik. Javadalma 10%, 6 értékegység. Többi 
államsegély. Választás énekpróbával október 21-ér. Pá-
lyázatok csegöldi lelkészhez küldendők. Iskolaszék. (537) 

AJÁNLAT 
I S K O L Á K ÉS T A N Í T Ó N Ő K R É S Z É R E ! 

6o napi bizományi elszámolásra választékul kész-
séggel küldök iskolai kézimunkákat. 

Elemi iskolák részére előírt szár és keresztölté-
ses tálcakendők, futók, asztalterítők, konyhai 
kézimunkák, előhúzott s festett gobelinpárnák, 
kötő-, horgoló- és himzőfonalak. 

Magyaros kézimunkákat, melyeket a főváros i is-
kolákban már bevezettem, írásos, buzsáki, sár-
közi stb. mintákkal előrajzolva és megkezdve, — 
küldöm. — Áraim igen jutányosak. — Iskoláknak, 
tanítónőknek az árakból 10% kedvezmény. 

N E M E S J Ó Z S E F 
k é z i m u n k a ü z l e t e . A l a p í t á s i év 1910. 

BUDAPEST XI, HORTHY MIKLÓS-ÜT 15. 

NAGYBÁRKÁNY római katolikus hitközsége a le-
mondás folytán megüresedett kántortanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Javadalom 46 értékegység, a többi ál-
lamsegély. Lakás természetben. Kötelessége díjlevél sze-
rint. Szükséges okmányokkal és válaszbélyeggel ellátott 
kérvények a nagybárkányi iskolaszéki elnökhöz külden-
dők október hó 14-ig. Választás október hó 15-én dél-
előtt 10 órakor. Próbaének ugyanakkor. Megjelenés és 
költözködés önköltségen. Az állás azonnal elfoglalandó. 
Korteskedés kizáró ok. Az állás egy éve helyettessel 
van betöitve. (536) 

HAJDUNANÁS megyei város óvodai felügyelő bizott-
sága pályázatot hirdet a nyugdíjazás folytán megürese-
det állandó gyermekmenedékházi vezetőnői állásra. Ja-
vadalom : a 64.800—1933. VKM számú rendeletben meg-
állapított az állami kezelői fizetéssel egyező illetmény és 
természetbeni lakás. Oklevéllel, illetőségi, szolgálati és 
erkölcsi, hatósági orvosi bizonyítvánnyal felszerelt kérel-
mek a pályázati hirdetmény megjelenésétől számított 
21 nap alatt Hajdúnánás megyei város községi iskola-
székéhez címezve a polgármesteri hivatalban nyújtandók 
be. Megválasztott az állást azonnal köteles elfoglalni. 
Hajdúnánás, 1934 szeptember 14. Iskolaszék elnöke. (535) 

BERIÍGDARŐC' református iskolájánál szerény igényű, 
jó zenei képzettségű, nőtlen, okleveles tanító kisegítői 
minőségben alkalmazást kaphat. Állás megszervezése ese-
tén előnyben részesül. (516) 

MIKÓFALVA római katolikus kántortanítói állásának 
július elsején megjelent pályázata alaki hibák miatt meg-
ismételtetik. Jelölt van. Énekpróba november 5-én dél-
előtt 10-kor. (524) 

ZALASZRNTMIHÁLY községi iskolaszéke pályázatot 
hirdet a kántortanítói állásra. Kötelessége törvényszerű. 
Javadalma természetben 21 értékegység, a községfői évi 
728 pengő 96 fillér készpénz, a többi államsegély. Pályá-
zati határidő a lap megie'enésétől számított 21 nap. 
Az állás a választás jóváhagyása után azonnal elfogla-
landó. Az előírt okmányokkal felszerelt kérvény községi 
iskolaszék, Zalaszentmihálv címre küldendő, melyhez 
bélyeggel ellátott és megcímzett boríték is csatolandó. 
Hogy a pályázót a kántornróba idejéről értesíthessük, 
külön leve'ezőlap melléklendő. Költségmegtérítés nincs. 
Pályázhatnak római katolikus okleveles kántortanítók. 
Iskolaszéki elnök. (512) 

Olvasóink heveimébe ajánljuk ax 

OPERA ZONGORATERMET, 
hol tanítók ELŐLEG NÉLKÜL a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrendű ZONGORÁKAT, P1AN1NÓKAT. 

B u d a p e s t V l l , K l a u z á l . u t c a 35 . sz . 

H 1 1 R D E T É S E 1 
H i r d e t é s e k é r t a s ze rkesz tő ség n e m vá l l a l f e l e lőssége t . 

CSERÉL római katolikus állami igazgató-tanító egye-
temi városba vagy városhoz 3—4 km-nyi távolságra, 
nagyváros közeléből. Jelige: „Szép lakás." (510) 

CSERÉLNE református tanító nyugodalmas, gazdag 
vidékről Budapest közelébe. Vasút, műút közelsége fon-
tos. „Előnyös megegyezés", kiadóhivatal. (513) 

KATOLIKUS tanítópár cserélne Pefit környékéről. 
„Nyolctanerős", kiadóhivatal. (517) 

PESTKÖRNYÉKI vagy városi kartárssal cserélnék 
egyik legnagyobb városunkból. Költségeit megtéríteném. 
„Belterületinek", kiadóhivatalba. (519) 

CSERÉLNE református kántortanító Abauj-Torna vár-
megyéből, osztatlan iskolától, fővasútvonal mellől. Java-
dalom jó. Lakás szép. „Mielőbbi" jeligére a kiadóba. (523) 

BÁCSKÁBÓL, háromtanerős államiból, cserélne álla-
mihoz, Bogyó Tivadar, Madaras. (520) 

CSERÉLNÉK római katolikus tanítónővel vagy tanító-
val. Jelige: „Karácsonyra". (531) 

CSERÉLNE, lehetőleg felekezeti iskolához, nagyköz-
ségbe, férfival is, Miskolc mellől, római katolikus községi 
tanítónő. Államsegélv 90%, vasút van. Ajánlatok Kiss 
Erzsébet, Szakáld. (528) 

AZ ÉNEKTANÍTÁSNÁL hasznos segédeszköznek bi-
zonyult Kovács Dezső Népiskolai Dalgyűjteménye. Tar-
talma 86 maradandó becsű népdal harmóniumkísérettel. 
Leszállított áron, 3 pengő 50 fillérért kapható — a pénz 
előzetes beküldése esetén — Fischer Lajos könyvkeres-
kedőnél, Sárospatakon. (52) 

ISKOLAI 
FALITÉRKÉPEK, 

népiskolai atlaszok, kézitérképek a leg• 
elónyösebben és legolcsóbban szerez* 
hetők be a 

Magyar Földrajzi Intézet R.=t.*nál, 
Budapest. 



7 3 6 N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS'ÍNÉPMŰVELÉSI T Á J É K O Z T A T Ó 67. ÉVF. 

MISKOLCI református leánygimnáziumban 10—12 éve-
seknek való 25 darab kétüléses jó iskolapad eladó. (525) 

BBTÜSZÁRMAZ TATÁS. Pengő. Tóth Lajos, Budafok, 
Gellért-utca 2. (3-45) 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest II , Török-utca 8. (A budai Margit-híd-
főtől a második utca jobbra.) 

K A R T Á R S A K Z O N G O R Á T , P I A N I N Ó T , H A R M Ó -
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII , Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak, Mendöl Ernőné. 

NEVES pedagógusok véleménye szerint nagy sikerrel 
alkalmazható, még nemzetiségi vidékeken is Józsa Sán-
dor, Ditró, csíkmegyei tanítónak ,.Irás és Olvasás" taní-
táshoz írt módszeres eljárása. A tanítást szemléltetővé, 
könnyeddé teszi, biztos és szép eredményre vezet. Kap-
ható Szent István Társulat könyvkereskedésében, Buda-
pesten. (533) • 

OKLEVELES tanítónő házitanítónőnek, nevelőnőnek 
ajánlkozik. Tanítónő, Gyanó. (530) 

Angster József és Fia 
orgonás és harmóniumgyár rt. Pécs 
Orgonák, harmóniumok. 
Javítások, átépítések. 
Új homlokzatsípok. 
Villamosfujtatósberendezések. 
A szegedi nagy orgona készítői. 
Méltányos árak 1 Fizetési kedvezmények 1 

B Í R Ó S Á N D O R 
m i s k o l c i igazgató-tanító , szlöjd-

t an fo lyam v e z e t ő 

SZLÖJD-
G Y A K O R L A T O K 

p a p í r m u n k á i 

az elemi iskola 1—IV. oszt. részére 
11.804 - 9 3 2 . sz. alatt engedélyezve 

Megrendelhető a szerzőnél. Miskolc, 
állami elemi iskola 

Harmóniumot , zongorát , hangszert 
ne vásároljon, amíg nem látta árjegyzékemet. 
Nagy választék, olcsó árak, részlet 

REMÉNYINÉL 
A Zeneművészeti Főiskola szállítója. 

K é r j e l e g ú j a b b 3 2 . s z . á r j e g y z é k e m e t . 

M A R X ÉS M É R E I B U D A P E S T 

T A N S Z E R G Y Á R A 
Telefonszámok : 9 3 - 3 - 8 6 és 9 3 - 3 - 8 8 

BULCSU4J. 7. 

Gyártanak: fizikai, kémiai, természet» 
rajzi, mértani és földrajzi eszközöket. 
— Vetítőgépeket, mértékgyüjteményes 
ket, számológépeket. 
Szemléltetöképek nagy választékban. 
Üj népiskolai kimerítő árjegyzékünk 
ket kívánatra díjtalanul küldjük. 

Megjelent kiadásunkban Renner: Fizikai gyakorlat 
tok című müve, 180 oldal terjedelemben. Bolti ára 
4.40 P. Nélkülözhetetlen minden fizikával fog. 
lalkozó tanítónak! 

A V. K. M. 030-129/1931. sz. rendeletében ajánlja a 

„ S Ó L Y O M " T I N T Á K A T 
és 

„ B E N C Z Ú R " F E S T É K E T 
Ha jót akar, ezeket k é r j é l 

HEGEDŰ, VIOLA, CSELLÓ 
vagy_bármely importhangszert, hangversenyhúrokat 

a legjobbat hozzuk forgalomba. Művész: 
hegedűsépítés, c s e r e , v é t e l , művészi 
javítások. Tanár urak bevásárlóhelye. 

Rákóczistárogató. 
C s e r k é s z z e n e k a r o k f e l s z e r e l é s e j u t á n y o s á n 

g y á r i á r o n ! 
Ismertetöt bármely hangszerről díjtalanul küld az 

ELSŐ MAGYAR HANGSZERGYÁR 

STOWASSER LUn̂ aPEuS5T,B„dá„) 
Az egyedüli hangszergyár az országban. 

Több ilyen gyár nincs! 

R I G L E R J Ó Z S E F E D E 

LAKK ES FESJEKGYAR R.T. BUDAPEST 
VM. Ő R N A G Y U C C A a . 

PAPÍRNEMU RESZVENYTARSASAG 
BUDAPEST 

G Y Á R T E L E P É S K Ö Z P O N T 

VI, RÓZSA-UTCA 55. SZ. 
Rajzfüzetek, rajztömbök, állótömbök a 
legj obb kivitelben, vázlatkönyvek különs 
féle kivitelben készülnek. Magyar gyárts 
mányú rajztáblák, háromszögek és vonals 
zók, továbbá rajzeszközök és minden» 
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára. 
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J/wn pl-ßlnJL a 
jmt-űjátí-tít, ^^m-ÁöM-iM... 

Villám 10 fillér. Ördöngös 6 fillér. 
Kiváló acél! Homorú köszörülés! Tartós él l 

V a d á s z t ö l t é n y g y á r . 

D Ö R E N H E N R I K ES T Á R S A 
iskolabútor-gyára. BpestVI, Dévényi-út 2 0 . 2 2 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Telefon: 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bermentve. 

Egyetlen tanító sem nélkülözheti 

K M E T Y K Ó J Á N O S N A K 
a Testnevelési Főiskola tanárának 

A NÉPISKOLAI 
TESTNEVELÉS 
VEZÉRKÖNYVE 

című munkáját, amelyet a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr tanítók számára vezérkönyvül, a tanító-
képzők számára pedig segédkönyvül engedélyezett s 
amelyről a hivatalos bírálatok a legnagyobb elismerés-
sel szóltak. Ebben a könyvben óráról-órára, valamennyi 
osztály számára kidolgozott testnevelési óraterveket 
talál mint a tornateremmel rendelkező városi, mint 
pedig a minden felszerelésnélküli falusi és tanyai nép-
iskola tanítója. A könyvének megbecsülhetetlen értéke 
az az ezernél több rajz, amelyek a gyakorlatoknak és 
játékoknak keresztülvitelét mutatják. 

Drozdy Gyula, a könyv hivatalos bírálója erről a 
könyvről többek között ezeket mondja: „Érzem és tu-
dom, hogy ennek a könyvnek hatása alatt a testneve-
lési órák egyik legkedvesebb órái lesznek gyermeknek 
és tanítónak egyaránt". 

Megrendelhető a szerzőnél. Budapest I, Attila-ntca 2, 
a 27.020 számú csekklapon vagy postautalványon. 
A könyv ára 4 pengő. Portóköltség a pénz előleges be-
küldése esetén 20 fillér. 

A Magyar Könyvbará tok 
legújabb i l l e t m é n y k ö t e t e : 

L I G E T I L A J O S : 

S A R G A I S T E N E K 
SÁRGA EMBEREK 

Belső?Mongóliai tudományos kutató útján szer= 
zett élményeit, személyes benyomásait írta meg 
a tudós szerző ebben a könyvben. A forrongó, 
zűrzavaros távol Kelet élete, a roppant kínai 
birodalom politikai, társadalmi és gazdasági 
berendezkedése, éleUhalálküzdelme, elevenedik 
meg előttünk és megismerjük a titokzatos 

Lámák letűnő világát. 
Külön élményt jelentenek a könyv rendkívül 

érdekes illusztrációi, a szerző eredeti 
fényképfelvételei. 

Boltiára egészvászonkötésben 10 pengő 

Megrendelhető a 

KIR. M. E G Y E T E M I N Y O M D A 
K I A D Ó H I V A T A L Á B A N 

BUDAPEST VIII, MÚZEUMsKÖRÚT 6. SZÁM. 

G e r s t e n e n g s t József 
orgonaépítő 

Budapest VI, Aradi-u. 66. 
Telefonhívó: 16—8—40. 

Ú j o r g o n á k készítését, valamint átépí» 
tést, hangolást, homlokzatsípok készí* 
iését szakszerű és művészi kivitelben 
vállalja a legjutányosabb árak mellett. 

peiroi- gázlámpa 

a falu barátja 
téli estén nappali fényt ad. 

2 fillér 1 órára. 
S o k e z r e n h a s z n á i á k 

K é r j e a 
3. s z á m ú 

i s m e r t e t ö t . 

ARDO JÓZSEF 
Budapest, V I . , 

V i lm«« c s á s z á r - u i 43-

•fc'isetésj 
k ö n n y í -
t é s e k . 
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Elemi iskolák figyelmébe! 

TANKÖNYVMEGRENDELÉS 
alkalmával kérjük feltétlenül figyelembe venni 
a már korábban megküldött tankönyvjegyzék 
künk 2. oldalán közölt szállítási feltételeket! 

Különösen kiemeljük, hogy : A tankönyveket álta* 
Iában csak készpénzért, vagy utánvéttel szolgáltatjuk 
ki. Az általános gazdasági viszonyokra való tekins 
tettel azonban ott, ahol erre feltétlenül szükség van, 
készséggel nyuj tunk az iskoláknak 3—6 havi hi tel t ; 
ebben az esetben a megrendelés állami iskolák 
részéről: az iskola igizgatója és gondnoksági elnöke 
aláírásával, az iskola és gondnokság bélyegzőjével; 
a községi és felekezeti iskolák részéről pedig: az 
iskola igazgatója és az iskolaszék elnöke a'áirásával 

és bélyegzőjével látandó el. 

Az igénybevett hitel törlesztésére a tanköny» 
vekkel ellátott tanulóktól befolyó összegek a 
hitelezési idő lejártáig is havi részletekben 
beküldendők postatakarékpénztári befizetési 
lapon (37.473. szám) vagy postautalványon. 

K. M. EGYETEMI NYOMDA KIADÓHIVATALA 
BUDAPEST VIII. KER., M Ú Z E U M . K Ö R Ú T 6 (GÓLYAVÁR.) 

A L A P Í T V A F I Z I K A I , FÖLDRAJZI, STB. 
18"'ÉVBEN" T A N S Z E R E K E T , 
SZÁMOLÓGÉPEKET, VETÍTŐGÉPEKET GYÁRT 

ERDÉLY ÉS SZABÓ TANSZERGYÁRA 
BUDAPEST IX, LILIOMsUTCA 46. (TELEFON) 
Új képes árjegyzékünket kívánatra d í j t a l a n u l m e g k ü l d j ü k ! 

H A Z A I E R E D E T Ű 
szemléltető képek ma alig kaphatók. Az 

EGYETEMI NYOMDA 
az iskolák segítségére siet, midőn lénye» 
gesen leszállított áron bocsátja az iskolák 

rendelkezésére a Balog RudolMéle 

SZEMLÉLTETŐ 
MÜ LAPOK 

sorozatát: 

1. Budapest, Halászbástya. — 2. Budapest, 
Vajdahunyad vára. — 3. Éudolf-rakpart. 
— í. Budapest, a királyi vár. — 5. Buda-
pest, Országház. — 6. Budapest, Kossuth-
mauzoleum belseje. — 7. Budapest, lánc-
hídi oroszlán a Halászbástyával. — 8. Ma-
gyar viselet Pécs mellett. — 9. Mező-
kövesdi kislány. — 10. Öreg matyó kis-
lánnyal. — 11. Búzaszentelés. — 12. Árva 
vára. — 13. A kassai dóm. — ii. Pannon-
halma, apátsági templom belseje. — 15. 
Sopron, Szentháromság-szobor a városház 
tornyával. — 16. Pécs, a székesegyház bel-
seje. — 17. Pécs, a székesegyház. — 18. 
Kosok a Hortobágyon. — 19. Tanya a 
Hortobágyon. — 20. Vihar a Hortobágyon. 
— 21. Hortobágyi ménes. — 22. Szénahor-
dás a Hortobágyon. — 23. Bikák a Hor-
tobágyon. — 21. Birkák a Hortobágyon. — 
25. Vaddisznók a sümegi erdőben. — 26. 
Nyári jászol. — 27. A béka. — 28. Hévizi 
lótuszok. — 29. Aggteleki cseppkőbarlang. 
— 30. Dobsinai jégbarlang. — 31. Vitorlás-
verseny a Balatonon. — 32. Balatonfüred. 
Vitorlások. — 33. II. Rákóczi Ferenc (Má-
nyoki festménye az Orsz. M. Szépművé-
szeti Múzeumban. — 3Í. Noé bárkája 
(Brueghel festménye az Orsz. M. Szép-
művészeti Múzeumban). — 35. Madonna 
a gyermekkel és szentekkel (Luini fest-
ménye az Orsz. M. Szépművészeti Mú-

zeumban. 

D Í S Z E A Z I S K O L Á N A K 
ÉS P E D A G Ó G I A I ÉRTÉK IS. 

A 3 5 műlap eddigi 
ára volt 122"50 P. 
A leszállított új ár: 

A rendeléseket a beérkezés sorrendjében 
intézzük el. 

K. M. EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST VIII, MÚZEUM-.KÖRÚT 6. SZÁM 

4 2 P 
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Az 1934—35. tanévre k i a d o t t 
és a vallás* és közoktatásügyi minisztérium által engedélyezett 

elemi iskolai tankönyvek jegyzéke 
es 

legújabban leszállított árai: 
Fűzve 

Asztalos Gy.: Földrajz, osztott IV. 
oszt 1-40 

— Ugyanaz, osztott V—VI. oszt 1-90 
Asztalos—Mihalik: Földrajz, székes-

fővárosi IV. oszt 1-80 
— Ugyanaz, székesfővárosi V. oszt. 2-— 
— Ugyanaz, székesfővárosi VI. oszt. 2— 
Bartalus—Pataki: Énekiskola, II. r., 

V—VI. oszt —70 
Bexheft Á.: Egészségtan, V—VI. o. 1-30 
Éber R.: Természettan és vegytan, 

V—VI. oszt 1-— 
Ferenczi J.: Földrajz, osztatlan IV. 

oszt 1-30 
— Ugyanaz, osztatlan V—VI. oszt... 1-90 

Novy F.: A magyar nemzet törté-
nete. Állampolgári ismeretek, osz-
tott V—VI. oszt 1-60 

— Ugyanaz, osztatlan V—VI. oszt. 1-40 
— Állampolgári ismeretek, székesfő-

városi és osztott V. oszt 1-20 
Stelly G.: Természetrajzi, gazdasági 

és háztartási ismeretek, V—VI. 
oszt 1-50 

Stelly—Tanfi: Számország, III. oszt. 
kötve 1 — —70 

— Ugyanaz, IV. oszt —70 
— Ugyanaz, V—VI. oszt 1-30 
— Ugyanaz, székesfővárosi I I I . oszt.—-96 
— Ugyanaz, székesfővárosi IV. oszt. —-96 
— Ugyanaz, székesfőv. V—VI. oszt. 1-30 

Fűzve 
Szabados: Nótaország, III—IV. oszt. 

kötve 2-50 —— 
Urhegyi A.: A magyar nyelv köny-

ve, osztott I I I . oszt —-60 
— Ugyanaz, osztott IV. oszt —-70 
— Ugyanaz, osztott V—VI. oszt . . 1«— 
— Ugyanaz, osztatlan III—IV. oszt. -—70 
— Ugyanaz, osztatlan V—VI. oszt. —90 

Urhegyi—Móra—Voinovich—Szent-
iványi: A Betűország Virágos-
kert jei , I. ABC az I. osztály szá-
mára, színes képekkel 1-30 

— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
zatlan tar talommal —-76 

— Ugyanaz, II . Olvasókönyv, a II . 
oszt. sz., színes képekkel 1-60 

— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
zatlan tartalommal 1— 

— Ugyanaz, III . Olvasókönyv, a I I I . 
oszt., kötve 2-20 2— 

— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
zatlan tar talommal 1-30 

— Ugyanaz, IV. Olvasókönyv, IV. 
oszt 3— 

— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
zatlan tar talommal 1-80 

— Ugyanaz, V. Olvasókönyv, V— 
VI. oszt 3-60 

— Ugyanaz., székesfővárosi II. o.. . 2*— 
— Ugyanaz, székesfőv. I I I . oszt. . . 2-40 
— Ugyanaz, székesfőv. IV. oszt. . . 3-60 
— Ugyanaz, V., székesfővárosi V— 

VI. oszt., kötve 4-80 

Minden tankönyvhöz óráróUórára kidolgozott 
részletes tanmenet készült, amit teljesen díjmen= 
tesen bocsátunk a Tanító urak rendelkezésére. 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest 
V I I I , Múzeumíkörú t 6. (Gólyavár . ) 
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A magyar értelmiség 
legátfogóbb kultúrközössége a 

M . 
A 

>iAGYASL 
A 
D 

Csekély előfizetés 
ellenében évenkint 
négy maradandó 
értékű pompás illet= 
ménykötetet és a 
DIARIUM című 
folyóiratot küldi 
tagjainak. 

A Magyar Könyvbarátokról díjtalanul 
küld részletes ismertetőt a 

K. M . E G Y E T E M I N Y O M D A 
K Ö N Y V E S B O L T J A 
BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS.U. 18 

(Ugyanot t az eddig megjelent könyvek 
megtekinthetők vételkényszer nélkül.) 

Minden elemi népiskola 
Igazgatóságának szíves figyelmébe1 

A z 1931 évi X X X t =c v é g r e h a j t á s a 
t á r g y á b a n k i a d o t t 1 3 0 . 7 0 0 / 1 9 2 2 . s z á m ú 
V . K . M r e n d e l e t 41 §=a s z e r i n t a z 

Elemi iskolai 
mindennapi oktatás 
tartamának 
meghosszabbítására 
vonatkozó javaslat 

cé l j á r a m e g f e l e l ő nyomtat vAny k é s z ü l t . 
R a k t á r i s z á m a X X X . 36. ( K ü l i v b e l i v . ) 
A r a í v e n k i n t 8 f i l lér 

Ez a n y o m t a t v á n y úgy a helyi ha tóságok , min t a 
kir. Tanfe lűgye lőségek m u n k á j á t m e g k ö n n y í t i , 
e g y s z e r ű b b é és gyorsabbá tesz i . A javasla-
tokra és in tézkedesekre teljes t á j ékoz ta t á s t n y ú j t . 

M e g r e n d e l h e t ő : 

KIR. M A G Y . E G Y E T E M I N Y O M D A 
K I A D Ó H I V A T A L Á B A N 
B U D A P E S T V i l i , M Ü Z E U M - K Ö R Ű T ó. S Z . ( G Ó L Y A V Á R . ) 

Könnyítse meg munkáját 
a tanévre! 

Ne nélkülözze egyetlen tanító 
sem hivatásának legfonto= 
sabb segédeszközeit, a 

NÉPISKOLAI 
EGYSÉGES 
VEZÉRKÖNYVEKET 

A sorozat eddig megjelent kötetei: 

1. Molnár Oszkár: A tanítási mód- P 
szer történeti fejlődése. Quint Jó-
zsef előszavával 3-— 

2. Fodor Ferenc: A magyar elemi 
népiskolai földrajzi oktatás 4 — 

3. Quint—Stelly—Stolmár: A termé-
szeti és gazdasági ismeretek ta-
nítása a III—IV. oszt 6-40 

4. Quint—Drozdy: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok az I. osztályban.. 9-20 

5. Háros—Körösi: A magyar fogal-
mazás vezérkönyve 440 

6. Quint—Drozdy: Beszéd- és érte-
leingyakorlatok a II. osztályban. 
(II. kiadás) 6 — 

7. Berwcddszky—Tscheik: A rajzok-
tatás vezérkönyve. Drozdy Gyula 
előszavával 16-— 

8. Drozdy Gyula: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a I II . osztályban 10 — 

9. Drozdy Gyula: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a IV. osztályban 8-— 

10. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a II. oszt. 320 

11. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a III. oszt. 4 50 

12. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a IV. oszt. 5-40 

A Vezérkönyvek elenyé= 
szően csekély havi részlet= 
fizetésre is megrendelhetők. 
20 pengőt kitevő rendelés* 
nél a havi részlet 2 pengő. 

K. M. E G Y E T E M I N Y O M D A 
K I A D Ó H I V A T A L A 
B U D A P E S T VIII, M Ú Z E U M s K Ö R Ú T 6. 
(GÓLYAVÁR) 
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N E M TANÍTHAT 
egyetlen tanító sem kifogástalan 
nul, ha még mindég nélkülözi a 

TANTERV 
ÉS UTASÍTÁSOKAT 

a népiskola számára. (Kiadta a 
m. kir. vallás» és közoktatásügyi 
miniszter 2,945/1932. ein. számú 
rendeletével.) Az ötszázötven= 
két oldal terjedelmű kötetet 
a 60,139/1932 VIII. d. számú V. 
K. M. rendelet alapján közvetlen 
megrendelésre, a pénz előzetes 
beküldése mellett 2 pengő 30 
fillérért bérmentesen szállítja a 

K. M. E G Y E T E M I N Y O M D A 
BUDAPEST VIII, MÚZEUM»KÖRÚT 6. SZÁM 

ÚJ Ó R A R E N D , 
N Y O M TAT VÁ N Y O K. 
A részben osztott és osztat= 
lan elemi iskolák figyelmébe. 
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium rendelke-
zésének megfelelően 

ÚJ MINTÁK 
készültek az alábbi nyomtatványokból: 

645. rakt. sz. Órarend a részben osztott 
népiskolák részére 4 fill. 

646. rakt. sz. Órarend az osztatlan népisko-
lák részére 4 fill. 

A 947 rakt. sz órarendet ezentiíl csak az 
osztott népiskolák használják. 

Részletes nyomtatvány-árjegyzéket készséggel küld a 

K. M. Egyetemi Nyomda 
Budapest VIII, Múzeum-körút 6. szám. 

A MAGYARSÁG NÉPRAJZA 
E L S Ó K Ö T E T É T KÖVETŐEN A MOST MEGJELENT MÁSODIK KÖTET 

LENYŰGÖZŐEN ÉRDEKES 
FEJEZETEKBEN TÁRGYAL , 

G A Z D Á L K O D Á S , G Y Ű J T Ö G E -
TÉS, V A D Á S Z A T , H A L Á S Z A T , 
Á L L A T T A R T Á S , T E H E R H O R * 
P Á S , K Ö Z L E K E D É S , J Á R M Ű * 
VEK, D Í S Z Í T Ó M Ú V É S Z E T ÉS 
H A G Y O M Á N Y O K T Á R G Y A I 

TÖRTÉNETÉT, Ö R Ö K É L E T Ű N É P I 
KINCSEINK CSODÁLATOS VILÁGÁT 
TÁRVA FEL M I N D E N ÉRDEKLŐDŐ 
ELŐTT. 
A 4 KÖTET ÁRA ÍZLÉSES FÉLBŐRKÖTÉSBEN. SZEBBNÉL»SZEBB KÉPEKKEL D Ú S A N ILLUSZT* 
RÁLVA: 8 0 - P E N G Ő - MEGRENDELHETŐ HAVI 4 ' - PENGŐS R É S Z L E T F I Z E T É S R E IS A 

KIRÁLYI MAGYAR E G Y E T E M I N Y O M D Á N Á L 
BUDAPEST VIII, MÚZEUM»KÖRÚT 6. (GÓLYAVÁR) RÉSZLETES (48 OLDALAS) ISMERTETÖT 

DÍJTALANUL KÜLDÜNK1 

Vizeskaniát karon vivő asizonyok. 
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O R G O N A - H A R M Ó N I U M O K Évtizedek óta 
közismert legjobb 

h á z - , d a l á r d á k . , i s k o l á k - és különösen t e m p l o m o k n a k . 
Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmóniumsraktár 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margitshídfőtől a második utca jobbra. 

Fizetéskedvezmény. Sürgönyeim : „Harmonhör l " . Te le fonszám: 51-6-52. 

S.OPOI GYULA Budapes<m' Bécsisút 85. sz. 
Iskolapadok.Tornaszerek. 
Játszótéri berendezések, 
tennisziitök és hajlított 
sportcikkek 
T e l e f o n : 62-5-05 . 

Csak legújabb kiadású 
m o d e r n f a l i t é r k é p e k e t vegyünk! 
A M. Kir. Állami Térképészet kiadásában meg-
jelent ú j falitérképek ára vászonra vonva, lécekkel: 

Magyarország nagy iskolai politikai falitér- p 

képe. Nagyság 130 X 190 cm 26'— 
Magyarország új plasztikus hatású hegy-víz-

rajzi falitérképe. Nagyság 116 X 169 cm . . 26 -— 
Európa legújabb politikai falitérképe. Nagy-

ság 129 X157 cm . 26'— 
Európa új plasztikus hatású hegy-vízrajzi 

falitérképe. Nagyság 129 X 157 cm 26 — 
A föld képe féltekékben. (Planiglobus.) 

Plasztikus hatású ú j falitérkép. Nagvság 
121 X 170 cm 26-— 

Valamennyi térképet Kogutowicz Károly dr. egye-
temi tanár tervezte. 

KÓKAI LAJOS KÖNYVKERESKEDÉSE 
a M. Kir. Állami Térképészet főbizományosa 

B U D A P E S T IV, K A M E R M A Y E R K Á R O L Y . U . 3 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
LUKÁCS B Ú T O R Á R U H Á Z 

Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek. 
Budapest VII, Dohány utca 30. Telefon: 4 1 - 9 - 0 4 , 

MEGJELENT 
A MAGYAR 
KÖNYVBARÁTOK 

DIARIUMA 
legújabb 5—6. kettős száma, a megszo-
kott gazdag tartalommal. 
Könyvismertetések, közlemények, 
illusztrációk. 
Hűséges vezető és tájékoztató az iro-
dalom minden megmozdulásáról. 
ÉVI ELŐFIZETÉSI DÍJA 2 P, de 

I N G Y E N J U T H O Z Z Á , 
ha belép a „Magyar Könyvbarátok" 
közé, mert a nagykönyvek évi 20-— P 
előfizetési díja, vagy a kiskönyvek évi 
10•— P előfizetési díja fejében nemcsak 4 
maradandó értékű művészi köntösű köny-
vet, de a DI AR IUM-ot is megkapja. 
A Magyar Könyvbarátokról díjtalanul 
küld részletes ismertetöt a 

K I R . M. E G Y E T E M I N Y O M D A 
K Ö N Y V E S B O L T J A 

B U D A P E S T IV, K O S S U T H L A J O S * U T C A 18. 

BARAKOVITS JÁNOS 
m ü o r g o n a é p l t ő 
Rákospalota, Pázmány.út 7 2 . 

Ú J O R G O N Á T 
átép í tés t , h o m l o k z a t i s í p o k a t , 
m i n d e n n e m ű j a v í t á s t a leg-
m é r s é k e l t e b b úron vál la l . 

L A K A S O K E S T A N T E R M E K F U T E S E R E : 

FAFŰTÉS TERÉN 
vezet a világhírű 

Z E P H I R 
kályha 

ÁR: 70,-PENGŐTŐL 

Hazai barnaszenekre 
2-aknás 

REKORD 
az ideális folytonégő kályha 

ÁR: 60.-PENGŐTŐL 
"Árjegyzéket díjtalanul küld ' : 

H É B E R KÁLYHA. ÉS T Ű Z H E L Y G Y Á R 
B U D A P E S T V I , V I L M O S C S Á S Z Á R I T 39. S Z Á M 

Kívánságra könnyí te t t fizetések árjegyzéki készpénzárban 

21.190. — Királyi Magyar Egyetemi N y o m d a Budapest VIII, Múzeumskörút 6. (F.: Czakó Elemér.) 
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Néptanítók Lapja 
N É P M Ű V E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó 

C Z E R K E S Z T Ő S É G : B u d a p e s t , V., Hold-utca 16. (Magyar 
^kirá ly i vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Telefon: 26-8-18. 

V ' I A D Ö H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 
VIII. ker., Múzeum-körút 6. szám. Gólyavár. Telefon: 46-1-45. 

I f É Z I R A T O K megőrzésére és 
^ visszaadására a szerkesztőség 
nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

T J L Ű F I Z E T É S egész évre 9-60 P, negyedévre 3-40 P. Egyes szám 
J - 1 ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
820—4—106/1930. VIII. d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési dlj az 
állami-, községi-, társulati-, magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37,473. számú csekkszámlájára. 

T J I R D E T É S hivatalos pályázat 
10 fill., magánhirdetés 14 fillér 

szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P . ' / , oldal 85 P , 'U oldal 50 P, 
*/« oldal 30 P. A hirdetési dijak a 
kiadóhivatal elmére előre fizetendők. 

A Z I F J Ú S Á G I V Ö R Ö S K E R E S Z T 
A J E L L E M K É P Z É S S Z O L G Á L A T Á B A N . 

í r t a : Dr. PETRI P Á L államtitkár. 

A.mióta az emberek, elvek, eszmék, nagy gon-
dolatok iránt érdeklődtek, ezekért lelkesedtek, 
igyekeztek ezeket legalább is egy jelvényben 
konkretizálni, egy szimbólumban megtestesí-
teni. Az ozmán hatalom zászlóját a félhold 
díszíti, távolkelet nagyhatalmának, Japánnak, 
jelvénye a felkelő nap, a gyásznak jele 
a fekete zászló, a nemzeti örömnek kifeje-
zője az illető országnak lobogója. Nem szó-
lok a legszentebb szimbólumról, mindnyájunk 
vallásos érzéseinek központjáról, a kereszt szent 
jelvényéről. De meg kell emlékeznünk a ke-
resztnek egy szép alakjáról, a vöröskeresztről, 
amely a háborúelőtti ember lelkében úgy élt, 
mint a csaták vérzivatarjában is érvényesülő, 
humanizmus gondolatának megtestesítője, mint 
a sebesültek összegyűjtésének, meggyógyításá-
nak, megmentésének jelvénye. A nagy világ-
háború óta sok mindennek eltolódott a jelen-
tősége. A vöröskereszt jelentősége is más lett, 
nem kisebbedett, hanem megsokszorozódott, 
meghatványozódott. A vöröskereszt most már 
nemcsak a háborús sebesültek és betegek ápo-
lására előkészületet, vagy a sebesülteket védő 
Genfi Konvenciót jelenti, a Vöröskereszt je-
lenti a szegények, elhagyottak, betegek gondo-
zását, a balesetek elhárítását, szerencsétlensé-
gek áldozatain segítést és amint nálunk is leg-
utóbb olyan szépen láthattuk, a nagy veszé-
lyekre, pl. viharra való figyelmeztetést is. 

A vöröskereszt mást jelent a felnőttek vilá-
gában es mást jelent egy serdülő gyer-
mek karján, mert a gyermeknél ez most 
már nem csupán egészségvédelmet, nem csu-
pán a higénia gondolatát testesíti meg, hanem 
egy jobb testben erősebb lélekkel, szilárdabb 
akarattal biró ú j generáció nevelésének esz-
méjét foglalja magában. 

Szeretném mindenki figyelmét ráirányítani 
az I f júsági Vöröskeresztes mozgalomra. De ne-
héz erről újat mondani, hiszen nemcsak kiter-

jedt irodalma, de a Nemzeti Munkahét alkal-
mával elhangzott felszólalások is mindenkit 
tájékoztattak ennek jelentősége felől. Mindenki 
tudja, hogy a Magyarországon az 1921-ben meg-
alakult I f júsági Vöröskereszt kicsiny mustár-
magból már hatalmas fává fejlődött és cso-
portjainak száma több mint 1350, tagjainak 
száma pedig a 82 ezret is meghaladja . . . Tehát 
már számban is a leghatalmasabb if júsági szer-
vezet. Hallottuk azt is, hogy az I f júsági Vörös-
kereszt egyaránt foglalkozik leányokkal és 
fiúkkal, behatol úgy az elemi iskolákba, mint 
a középfokú tanintézetekbe és mindenütt a 
gyermekek korának megfelelő eszközökkel 
igyekszik egy ú j emberideált kialakítani, t. i. 
a szociális érzeletű, erős jellemű, munkás és 
hazafias polgár típusát. A mozgalom eszközeit 
is ismerjük, hallottunk az egészségügyi ver-
senyekről, előadásokról, elsősegélynyujtási és 
házibetegápolási tanfolyamról, önkéntes mun-
kagyakorlatról, ünnepélyekről és előadások-
ról, fásítási akcióról, madárvédelemről, gyógy-
növénygyiijtésről, szociális környezettanulmá-
nyokról, szegény gyermekek segélyezéséről s a 
Vöröskereszt által 1925-ben Magyarországra 
átplántált és azóta mind általánosabban meg-
tartott Anyák-napjáról; az iskolaközi levele-
zésről és sok más szép akcióról. Lát juk intéz-
ményeit: a gödöllői és soproni állandójellegű 
üdülőiskoláját, játszótereit, gyönyörködhetünk 
a Pesterzsébeten létesített Anyák-szobrában, 
a hősök ligeteiben, Anyák-Kertjeiben s a Vörös-
kereszt kiállításain összehalmozott és a leg-
szentebb szociális célokat, a szegény gyermek-
társak segítségét szolgáló és magyaros Ízlést 
fejlesztő kézimunkában és sok más szép léte-
sítményében. Gyönyörű munka ez, amelyet 
most pár szóban ismertettem, de legfontosabb 
az a gondolat, amely e sokirányú tevékenység 
mögött áll, fontosabb az az összhatás, amelyet 
ez a szétágazó szép munkásság a gyermek lel-

r i n i i i i t 
SZEGED. 

(ViRRTOK 
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kére gyakorol. Azaz más szavakkal ezen egész-
ségügyi, szociális és kézügyeségfejlesztő és sok 
mási rányú tevékenységben a legfontosabb az, 
hogy ezen egész i f j ú s á g i vöröskeresztes munka 
egy egységes célban összpontosul, a m a g a egé-
szében a jellemnevelés nagy és nehéz fe ladatá t 
szolgálja. 

Az I f j ú s á g i Vöröskereszt-mozgalom is olyan, 
mint minden háborúu tán i mozgalom. Rendesen 
külföldi eredetű, nemzetközi megfontolásokon 
alapul, a háború u tán e l fáradt nemzedék szá-
mára a béke szellemét igyekszik elővarázsolni 
és a nemzetközi együttműködés jegyében szü-
letik meg. De továbbfejlődésében — anélkül, 
hogy békés jellegét elveszítené, — teljesen nem-
zetivé válik és t isztán magyar céloknak lesz 
előharcosa. Az I f j ú s á g i Vöröskereszt mai alak-
jában a magyar karakterképzésnek egyik leg-
hatékonyabb eszköze. Hogy ez a jövő szem-
pontjából a legfontosabb feladatunk, azt min-
denki á t lá t ja , aki érzi, hogy későbbi jövőnk 
előkészítése nagyobb jelentőséggel bir, mint 
pl. a jelen diplomáciájában a legügyesebb sakk-
húzás, vagy a mostani nehéz gazdasági viszo-
nyok között a legjobb exportlehetőség biztosí-
tása. A jobb magyar jövő előkészítésére tehát 
az I f j ú s á g i Vöröskeresztes akció a legnagyobb 
szolgálatot teszi, ami nemzetünk szempontjá-
ból elképzelhető. 

Az i f júsággal való foglalkozás terén az 
I f j ú s á g i Vöröskereszt éppen a legnehezebb 
problémát, az érzelmek nemesítését és az aka-
rat megacélozását igyekszik megoldani. Az ér-
telmi ismeretek közlésének, taní tásának meto-
dikája, didakt ikája , továbbá a legmodernebb 
testnevelésnek l egú jabb módszerei és anyaga 
sokkal világosabban áll előttünk, mint a jellem-
nevelésnek eszközei. Ez a kérdés a köznevelési 
problémák között i rodalmilag is a legkevésbbé 
van tisztázva, hiszen Schopenhauertől kezdve 
egész a mai napig a szigorú determinizmus 
képviselőinek egész sora van, akik a jellemkép-
zést, fejlesztést, vagy teljesen lehetetlennek 
ta r t j ák , vagy a jel lem javí tását csak nagyon 
kiesi és szűkreszabott határvonalak között vé-
lik megvalósíthatónak. Ha tehát m a g á t az 
alapproblémát illetőleg is ilyen differenciák 
vannak, mennyivel nagyobbak az eltérések 
azon módszereket illetőleg, amelyekkel — 
amennyiben egyál ta lában bízunk a sikerben — 
élnünk kell. Nem akarok végigpil lantani az 
akara t fejlesztését t á rgya ló különböző pedagó-
giai elgondolások felett , hanem egyrészt csak 
a régmúlt taní tásai t aka rom egy gondolat fel-
idézésével emlékezetünkbe hozni, másrészt a 
legmodernebb pedagógiai eredményekre szeret-
nék rámuta tn i és ezeket figyelembevéve bizo-
nyos következtetéseket levonni. 

Előbb a régmúl t ra térek vissza és az evan-
géliumot idézem, amely, mint minden tekintet-
ben, úgy a nevelés szempontjából is, i rányadóul 
kell, hogy szolgáljon mindnyájunknak . P á z m á n y 
Péternek van egy gyönyörű prédikációja a ne-
velésről, amikor azt mondja , hogy négy dol-
got említ szent Lukács a Krisztus nevelésé-
ben és ezek ma is a legszükségesebbek. Az első 
„Jézus szent any jának , apjának jó példája", 

a második „Jézus isteni szolgálatra szokta-
tása", a harmadik „doktorokkal és értelmes 
j ámbor mesterekkel nyájaskodása" , a negyedik 
„szent anyjának alázatos kérésével, némileg 
dorgálása ós ha ta lma a la t t való nevelése". Ezt 
a négy gondolatot jó fo rmán ma is a nevelés 
a l ap j ának tekinthet jük. Az első, amint Páz-
mányná l is, úgy ma is, nem a „doktorokkal ós 
ér te lmes jámbor mesterekkel való nyájaskodás", 
tehát az oktatás, a tanulás, a figyelmeztetés, az 
intés, hanem az anya és apa jó példája , tehát 
a példaadás. A szülő, a legközelebbi környezet 
és azután a gyermektársada lom példája az, 
amellyel a gyermek je l lemkialakí tása érdeké-
ben a legtöbbet lehet tenni. Abban is igaza 
van Pázmány Péternek, mikor a némileg való 
dorgálás t és a ha ta lom ala t t való tar tás t is 
szükségesnek t a r t j a a nevelés szempontjából. 
Bizonyos egyenletes, komoly szigorúság nél-
kül jó jellemeket k ia lakí tani nem lehet. A gyer-
meknek elő kell készülnie az élet nehézségeire 
és b a j a i r a ós ezért jó, ha nem mindig és min-
denüt t az életnek csak a jó oldalát lá t ja . Amint 
ezt is szépen jellemzi Pázmány : „A természet 
tövisek közé rej t i a gyenge rózsát, nem azért, 
hogy szaggassa, hanem hogy oltalmazza." Ke-
ményebb nevelés megacélozza a gyermeket és 
előkészíti a jövő nehézségeire. Mindezen szem-
pontok feltalálhatók az I f j ú s á g i Vöröskeresz-
tes nevelésben is. Az I f j ú s á g i Vöröskereszt ok-
tat, a kiválók jó pé ldá jának a gyermek elé 
tá rásával a legjobbaknak vezetésre való bevo-
násáva l pedig példát mu ta t és mikor szociális 
m u n k á j á b a n a nyomor, szegénység, betegség 
fe l tárásával az élet nehézségeivel való küz-
désre, ezek legyőzésére nevel, akkor azt a jó-
zan szigorúságot is megcsil logtat ja, melyet 
P á z m á n y említ. De a legértékesebb munká ja 
a jellemképzés szempontjából az, amelyet 
P á z m á n y Péter így fejez ki: „Az isteni szol-
g á l a t r a való szoktatás." Az aka ra t jóirányú 
fejlesztésében ennek a gondolatnak van a leg-
nagyobb értéke és i t t tesz az I f j ú s á g i Vörös-
kereszt működésével nagy szolgálatot. A gyer-
meket egyesületi tevékenységével hozzászok-
t a t j a a társadalmi élethez, ráneveli a társa-
dalmi erényekre, szisztematikusan szoktatja 
az erkölcsös, illetve a közszempontból hasznos 
cselekvések sorozatára és ez az, amivel nem-
csak a legújabb pedagógiai elveknek felel meg, 
hanem nemzeti szempontból is óriási értéket 
képvisel, inert a minálunk különösen fontos 
á l lampolgár i nevelésnek veti meg az alapját . 
Az állampolgári nevelésnek ugyanis, amint 
ennek a gondolatnak leghivatot tabb interpre-
tá tora , Kerschensteiner is megál lapí t ja , nem 
az a lényege, hogy az i f j ú t a polgári jogokra 
és kötelességekre k iokta t juk , hanem az, hogy 
a gyermek erkölcsi érzéseinek megerősítésével 
a lkalmassá tesszük őt az ál lampolgári életre. 
Az I f j ú s á g i Vöröskeresztnek az a programm-
pont ja , mely a gyermeknek munkát , a köz ér-
dekében való tevékenységet kötelességévé te-
szi, tulajdonképen kerschensteineri gondolat. 
Ez vezeti a gyermeket annak belátására, hogy 
első ál lampolgári kötelessége a becsületes, ki-
t a r t ó munka. Ez a közös munka fejleszti ki 
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beime a felelősség érzését, az igazságosságot 
és a gyöngédséget. Az I f jú ság i Vöröskereszt a 
szegények támogatására való neveléssel új, 
szociálisabb szellemet valósít meg, a munka 
megkövetelésével és a kézügyesség előmozdí-
tásával pedig munkaszeretetre, ki tar tásra ós 
gyakorlatiasságra neveli a gyermeket. De ne 
kicsinyeljük azt az egyesületi életet se, ame-
lyet az I f júság i Vöröskereszt a gyermektár-
sadalomban teremtett; ha a gyermekre a példa 
hat, elsősorban saját kortársainak példája az, 
amelyet követ. De példa maga az az egyesü-
leti, társadalmi élet, amelyet minden i f júsági 
vöröskeresztes csoport él és amely előképe an-
nak, hogy miként kell később is harmóniában 
együttélni, parancsolni és engedelmeskedni 
tudni, miként kell irányítani, vagy útmutatás 
mellett dolgozni egy nagy közösség keretében. 
A munka, a kitartás, a szociális érzés, az egy-
máshoz való alkalmazkodás, egymás iránti sze-
retet harmonikus szellemének kifejlesztése az, 
amely talán a legszebb az I f júság i Vöröskereszt 
működésében. 

Az előbbiekben megpróbáltam Pázmány Pé-
ter nevelési gondolatai a lapján méltányolni az 
I f júsági Vöröskereszt működését, de ha azt 
nézzük, hogy a legmodernebb pedagógusok 
mit tar tanak legalkalmasabb nevelőeszköznek, 
akkor is kell, hogy meghajtsuk az elismerés 
pálmáját az If júsági Vöröskereszt munkája 
előtt. Weszely Ödön professzor neveléstudo-
mányi munkájában a jellemnevelési nietódu^ 
sokat, az összes modern pedagógiai elméletek 
ismertetése után, ezek alapján, három cso-

portba osztja be. Először vannak kényszerítő 
eszközök (kényszer, jutalom, büntetés stb.), 
másodszor vannak szuggesztív eszközök, mint 
amilyenek a szeretet, tekintély és példa, tár-
sadalmi hatás és vallásos nevelés, végül har-
madszor vannak értelmi motívumok, mint 
amilyenek a felvilágosítás, a tanítás minden 
neme. S a jellemképzés lényege Weszely sze-
rint abban áll, hogy az önkénytelen vagy 
kényszerű cselekvéseket, a tudatos belátás ál-
tal i rányí tot t tudatos cselekvésekké alakítsuk 
át. Ennek a gondolatkörnek is nagyszerűen 
megfelel az I f júsági Vöröskereszt tevékeny-
sége. Pl. az egészségügyi versenyek jutalmaik-
kal, az egészségügyi napló az ő napi bejegy-
zési kényszerével, a jobb gyermekeknek ki-
választása, vezető pozícióban való elhelyezése, 
a jó cselekedetekre, a jó i rány felé, kénysze-
rítő eszközökkel terelik a gyermeket. De mi-
lyen gazdag az I f júság i Vöröskereszt szug-
gesztív eszközeiben? Hogy csak egy példát 
mondjak: az egymásiránti szeretet, a szegé-
nyeknek igazi keresztényi érzéssel keblükre 
ölelése, munkás szeretettel felemelése, nem a 
legszebb munkája a jellemre ható szuggesztió-
nak? Azután a sok szép gyermekmunka, amely 
mind nemzeti művészetet, a magyar míívészi 
Génius tiszteletét ébreszti fel a gyermeki lé-
lekben, amely a magyar alkotásoknak érté-
kére h ív ja fel a figyelmet, nem glorifikálása-e 
a nemzeti kultúrának, nem hatékony törek-
vés-e az ősi nemzeti sajátosságnak megörökí-
tésére, a jövő nemzedékre való átszármazta-
tásra, nemzeti önérzetünk erősítésére1? 

A soproni vöröskeresztes üdülő játszóterén. 
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Az értelmi motívumok pedig ott vannak az 
I f jú ság i Vöröskeresztes tanfolyamokban, elő-
adásokban, füzetekben, folyóiratokban és a 
szociális, munkás életet tudatossá tevő sziszte-
matikusan irányított gyermekegyesületi mű-
ködésben. 

Hogy mit lehet a jellemképzés terén rossz 
tulajdonságok elnyomása, szunnyadó jó tu la j -
donságok kifejlesztése, az akara t megacélosí-
tása, a kedély megnemesítése érdekében elérni, 
azt nagyon nehéz végérvényesen eldönteni. De 
ami eredményt elérhetünk, annak legnagyobb 
százalékát nem intéssel, oktatással, hanem 
példával és legfőképen önneveléssel, a gyer-
mekeknek egymásra való hatásával tudjuk el-
érni. És mivel a karakternevelést az I f jú ság i 
Vöröskereszt éppen egy nemes gyerniektársa-
dalmi élet kifejlesztésével és kivirágoztatásá-
val igyekszik biztosítani, ezért a jellemnevelés 
terén az ő módszerét találom a legtökéletesebb-
nek. Az If júsági Vöröskereszt a test és lélek 
harmonikus nevelésén dolgozva, nemcsak a 
görög nevelési ideált igyekszik megvalósítani, 
hanem amidőn az említett jellembeli tulajdon-
ságok kifejlesztésén fáradozik, akkor a ma-
gyar jövő szempontjából legfontosabb sajá-
tosságok megerősítéséhez n y ú j t segédkezet, 
amennyiben említett gyermekegyesületi tevé-
kenységében, úgy vezetőinek munkájában, mint 
általában minden megnyilatkozásában mindig 
a keresztény érzületű, munkás, jellemes, új , 
igazán hazájáért élni, halni és fáradni kész 

magyarság típusának megvalósítására törek-
szik. 

Hogy ha ezek a törekvések sikert aratnak, 
akkor ezen ú j magyar t ípusnak a létrehozásá-
val az I f júság i Vöröskereszt elévülhetetlen 
érdemet szerez. Adja az Isten, hogy ennek a 
fiatal mozgalomnak ereje ne lankadjon, hanem 
úgy a tagok számában, mint a juniorok között 
az igaz magyar i f júsági vöröskeresztes érzé-
sek elmélyítésében mindig nagyobb és na-
gyobb sikereket érjen el. A magyar pe-
dagógusok nagyjai és kicsinyjei egyaránt 
átérzik ennek a programmnak óriási fon-
tosságát, sőt az egész magyar társadalom 
is egyetért a pedagógusokkal ezen mozgalom 
iránt érzett megbecsülésben és rokonszenvben. 
Hiszen ennek jele az is, hogy a Nemzeti 
Munkahét programmjába az i f júsági vörös-
keresztes mozgalmak kérdését is felvetette. 
Éppen ez a körülmény azt a reményt ébreszti 
bennem, hogy az I f j ú ság i Vöröskereszt-moz-
galom, mely a magyar pedagógus világ támo-
gatásával és az állami és társadalmi élet ve-
zető tényezőinek megértésével, segítésével 
virágzott fel ilyen hatalmasan, nem lesz sok 
magyar mozgalomhoz hasonlóan, hamar fel-
lángoló, de rövid idő alat t kialvó szalmaláng, 
hanem olyan állandó gyermeknevelési irány-
nak fogja szilárd pillérét képezni, amelyre 
támaszkodva, a háborúelőtti generációnál ki-
válóbb, a nehézségek leküzdésére és a jobb ma-
gyar jövő kivívására alkalmasabb nemzedéket 
fogunk sorompóba állítani. 

A Z É R ¥ É K Y £ ü f L É S I V Á C r Y K E T E L É Ü É I V E K 

J E L E K T Ő Ü É O E . 

í r ta : D R O Z D Y GYULA. 

D e r ü l t , nyugodt, munkára késztető őszi verő-
fény feledkezik benn a tanteremben. A tanító 
valami képet szemléltet. Gondolkoztathat, okos-
kodtathat róla, amire abból következtethetünk, 
hogy a negyven-ötven gyermek egy része jelent-
kezik, mégpedig élénken, elevenen. Az arcukon, 
a mozdulatukon látszik, hogy mindegyik lelkében 
előtérben van valami, ami onnan kikívánkozik. 
Gondolatok, ítéletek, érzések, amelyek a tá rggyal 
összefüggnek. Lehetséges, hogy a kikívánkozó 
gondolatok mindegyike helyes, de nincs kizárva 
az sem. hogy van közöttük téves, helytelen is. 
Ki tudja? 

Az osztály másik része ül és figyel. Látszik, 
hogy a dolog őket is érdekli, de nem jelentkez-
nek. Pedig lehet, hogy nekik is megvan már a 
véleményük, de azt önmagukban tartogatják. 
Nem érzik szükségét annak, hogy közöljék. Mi-
n e k ! . . Hiszen ma jd megmondja azt valaki azok 
köziil, akik jelentkeznek. 

A tanító a csendesen figyelők, a nem jelent-
kezők köziil felszólít egyet, aki feláll s 
nyugodtan, értelmesen megfejti a problémát, 
amit ő olyan természetesnek tart . A karok, az 

izgatottan mozgó uj jak eltűnnek a levegőből. 
Mindnyájan érzik, hogy felszólított társuk he-
lyesen felelt. Csak egy gyermek jelentkezik. 
Az az egy nincs megelégedve társa feleletével. 
A tanító felszólítja, mire valami lényegtelent 
mond, ami talán nem is tartozik egészen a tárgy-
hoz. A többiek ezt észreveszik s nem is reagál-
nak rá, annyira rossznak, helytelennek tart ják. 
A helytelen feleletet a tanító finoman korrigálja, 
a helyeset egy-két szóval megrögzíti, aztán a 
gondolkoztatást, az okoskodtatást tovább vezeti. 
És folyik a tanítás tovább, nyugodtan, derülten, 
hasonló jelenetekkel, mozzanatokkal. 

Ha tanítás után végiggondolunk a gyermekek 
munkáján, viselkedésén s ha keressük ezek okát, 
érdekes lélektani megállapításokhoz juthatunk. 
Olyanokhoz, amelyek mellett a pedagógus nem 
haladhat el szótlanul. 

A gyermekek felelni akarásának oka le-
het az az aktivitásra való hajlam, ami 
többé-kevésbbé ott rejtőzik valamennyi normá-
lis gyermek lelkében. Ez muta t ja az érdeklődést, 
az erőt, az életet, ami már ebben a korban erő-
teljesen üti fel fejét s dolgozni, alkotni, fejlődni 
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akar. Ez az a rúgó, ami indítja, edzi az akara-
tot. Emberi vonás, veleszületett adottság, ame-
lyet a Teremtő azért oltott a lélekbe, hogy az 
ember a munka örömét élvezhesse, hogy saját 
erejéből, sa já t munkájából tökéletesedhessék. 

Az aktivitásnak természetes velejárója az ér-
vényesülésre való törekvés. Ez olyan mellék-
hajtás, amire a tanítónak éber szemmel kell 
ügyelnie, s olyrkor-olykor nyesegetnie. Nem tel-
jesen visszavágni, életképtelenné tenni, hanem 
a fejlődését helyes irányba terelni. Miért?. . . 
Azért, inert az érvényesülésre való törekvés nem 
bűn, hanem sokszor nemes emberi kötelesség. 
Az ambíció, a becsvágy nagyon értékes hajtó-
erő, ha az nemes lelki indítékból fakad s értékes 
oélok felé vezet. A becsvágy a haladásnak ha-
talmas tényezője, mely jótékonyan hathat az 
egyénre és a közösségre is, de éppen így rom-
boló hatása is van akkor, ha indítéka önző ér-
dek 6 mindenáron mások fölé helyezkedés 
vágya. Az ambíciónak, a becsvágynak, az érvé-
nyesülni akarásnak ez az alakja nem igen válo-
gat az eszközökben, mert mindenáron érvénye-
sülni akar. Ennek aztán sokszor kudarc a vége, 
ami tragikai erővel hathat a lélekre, különösen 
akkor, ha komikumba fullad. A túlzott becs-
vágyban, a mindenáron érvényesülni akarásban 
való elbukást gyönyörűen illusztrálja Shake-
speare eg>Tik tragédiájában, melynek hőse, Mac-
beth skót király még a gyilkolástól sem riad 
vissza, hogy hatalomra jusson, de túlzott becs-
vágya bukását, halálát okozza. A túlzott, bete-
ges becsvágy romboló hatását látjuk Wallen-
steinnél is, aki felfelé való törekvése közben az 
eszközöket nem válogatja. Hatalmas vagyont 
g.vüjt, híre, tekintélye van, de ő fejedelemségre 
törekszik és senkit, semmit sem kímél, hogy 
becsvágyát kielégíthesse. Már-már célját elérve 
látja, mikor a lützeni csatában elfordul tőle a 
szerencse, ami után csakhamar bekövetkezik az 
égeri tragédia, ahol egy alabárddöfés véget-
szakít életének. 

Az iskolában is találkozunk túlzott érvényesü-
lési vággyal. Lehet, liogyr abban az iskolában a 
jelentkezők között több olyan is van, aki csak 
azért akar felelni, hogy érvényesüljön. Kérdés 
most már az, hogy érvényesülési vágyának mi 
az indítéka. Ha az, hogy ő csak tudni akar s a 
közös munkában, a tanulásban elől akar járni, 
akkor nincs baj, mert a szándék jó, nemes. Ha 
azonban a háttérben ott settenkedik valami, ami 
a mások letörését, a mások fölé való helyezke-
dést célozza s ha az érvényesülésnek eszközeit 
is ezekhez szabja, akkor már baj van, mert ez 
nemhogy építene, hanem rombol. 

Hogy a gyermeket mikor készteti az aktivi-
tásra való hajlam s mikor az érvényesülési 
vágy munkára s hogy az érvényesülésnek mi az 
indítéka, azt a tanító pedagógiai érzéke van 
hivatva eldönteni. Csak a r ra vigyázzon, nehogy 
felületesen ítéljen. Még annak a gyermeknek 
jelentkezéséből sem következtethetünk rosszra, 
aki utólag jelentkezett és tulajdonképen semmit 
sem mondott. Lehet, hogyr csak fecsegési haj-
lamból szólt a tárgyhoz. Áz is lehet, hogy hely-

Konyha inspekció a soproni vöröskeresztes üdülőben. 

telen volt a következtetése, az ítélete, hogy kép-
zetei rosszul kapcsolódtak. 

Érdekes, hogy a manapság nagyon divatos 
freudizmus az érvényesülésre való törekvést 
már a legzsengébb korban a nemi ösztönre ve-
zeti vissza. Freud azt mondja, hogy ebben is a 
nemi ösztön ébredezését kell látnunk s ez a té-
ves tan mindig nagyobb és nagyobb körre ter-
jed. Anélkül, hogy vele vitába szállnánk, csu-
pán egyetlen mozzanatra mutatunk rá, ami már-
is erősen gyöngíti ezt a felfogást. Váj jon annál 
a gyermeknél, aki tudott s mégsem jelentkezett 
s aki csak akkor felelt, mikor a tanító felszólí-
totta, nem ébredezik a nemi ösztön, ami őt ér-
vényesülésre indít ja? És a többiben sem, akik 
tudnak, de befelé élnek s csak akkor számolnak 
be gondolataikról, ha megkérdezzük őket? Akik 
a tömegben szerények, hallgatagok, akiknek 
alaptermészetük a zárkódottság, esetleg a pasz-
szivitás, még 18—20 éves korukban is, azokban 
nincs meg a nemi ösztön csirája? És azokban, 
akik nem is akarnak érvényesülni, hanem nyu-
godt, csendes otthonban élni? — Nem! Ezt a fel-
fogást, bármilyen meggyőzően is boncolgatják 
előttünk, mi nem vehetjük alapul. Kétségtelen, 
hogy a nemi ösztönnel, ezzel a fontos és kényes 
kérdéssel nekünk nem ízléstelen zajossággal, 
mégis mélyen s komolyan kell foglalkoznunk, de 
addig sohasem juthatunk, hogy még az érvé-
nyesülésre való törekvést is oda vezessük vissza, 
mikor jól tudjuk, hogy annak más indítékai is 
vannak. 

Mint tudjuk, az érvényesülési vágyat fokoz-
zák az elért sikerek s ezek újabb és újabb sike-
rek elérése felé ha j t j ák az egyént. A gyermeket 
is, az iparost, a kereskedőt is, a művészt is. 
Bátran mondhatjuk, hogy a sikerek megihletik 
a lelket s ez az ihlet örömet, gyönyört okoz. 
Ezzel a jelenséggel számtalanszor találkozunk 
nevelőmunkánk közben. A siker felett érzett 
örömet elárulja a gyermek ragyogó szeme, te-
kintete, kipirult arca, minden mozdulata. Ezek 
az örömek, fakadjanak bár az érvényesülésre 
való törekvésből, mégis értéket jelentenek, mert 
forrásai lesznek a sikert továbbra is biztosító 
munkának, tanulni, dolgozni akarásnak. Itt csak 
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Csepeli vöröskeresztesek a maguk által készített 
matyó ruhában. 

arra kell vigyáznunk, nehogy az érvényesülésre 
való törekvésbe káros jelenségek vegyüljenek, 
ami például a mai sport-életben igen gyakori, 
de az iskolában sem ritka jelenség. Á nevelő fel-
adata, hogy ezeket nyesegesse s az érvényesülés 
út já t helyes irányba terelje. Ezt főként azzal éri 
el, ha tanítványai szemeláttára ugyanazon fel-
adat megoldása közben másokat is sikerekhez 
segít. Itt nevelői finomsággal arra kell töreked-
nünk, hogy a gyermekek örüljenek egymás si-
kerének. Mégpedig nemcsak azok, akik a siker-
ben osztoznak, hanem azok is, akik nem jutot-
tak sikerhez. Iskolámban számtalanszor meg-
történt, hogy a gyermekek óra végén minden 
indítás nélkül kézfogással üdvözölték azokat a 
társaikat, akik óra közben sikerekhez jutot-
tak. Igen sokszor előfordult ez a tanítóképző 
IV—V. évfolyamán is akkor, mikor a megbeszé-
lések keretében valamelyik növendékem tanítá-
sának értékeit erősebben kiemeltem, törekvéseit 
megdicsértem. Sokszor már azzal a ezándékkal 
léptem az osztályba, hogy a gyakorlati tanítás-
nak nem a hibáit, hanem az előnyeit fogom fel-
színre hozni azért, hogy a siker örömét fokoz-
zam. Nem feledtem el, hogy tömegtanításról, 
tömegnevelésről van szó, tehát az osztályt is si-
kerekhez kell juttatnom. Éppen azért az osztály-
nak a gyakorlati tanításban való előrehaladása 
felett is örömemet fejeztem ki, amivel az egész 
osztályának érvényesülésre való törekvését fo-
koztam. Erről egyik volt növendékem nemrégi-
ben ezt mondotta: ,-Mi sokszor észrevettük, hogy 
tanár úr „ugraszt" bennünket, de azért jól esett 
az az „ugratás". Ügy bánt velünk, mint a gya-
korlósokkal, akikkel kezet fogott s gratulált ne-
kik, ha tanítás közben aktívak voltak, vagy ha 
feladataikat könnyedén, helyesen oldották meg. 
Még Misinek is gratulált, pedig az gyenge s 
kissé lusta gyermek volt. S mi láttuk ennek a 
hatását. Misi „bedűlt". Tanult, dolgozott s a IV. 
osztályban már jó tanuló volt." 

Igaza volt ennek a volt tanítványomnak, aki 
velem nem tudományoskodva, hanem közvetle-
nül beszélgetett. Misi „bedűlt" és sokszor meg-
jelent lelkében a siker felett érzett öröm, ami 
hajtóerővé alakult lelkében. Misi érvényesülni 
akart. Nem akart társai között elmaradni s az 
osztály utolsó tanulója lenni. Nem vágyott első-

ségre, de abban a kis társadalomban ő is érvé-
nyesülni kívánt és érvényesült is. (S vájjon 
ennek az érvényesülési törekvésnek volt valami 
köze a nemi ösztönhöz? Aligha!) De ugyanígy 
„dűltek be" az én IV. és V. éves tanítónöven-
dékeim is s egyik a másiknál mindig jobban 
akar t tanítani. Az osztály gyengébbjeit közö-
sen segítették, mert az osztály is érvényesülni 
akar t . 

Az érvényesülésre való törekvés tehát, egész-
séges lelki körülmények között, igen fontos té-
nyező az iskolában, különösen akkor, ha az ér-
vényesülni akaró gyermek vagy i f j ú a közösség 
érdekeit is figyelembe veszi s az elért sikereket 
a közösség szempontjából hasznosnak tar t ja . 

Az érvényesülésre való törekvésnél feltétlenül 
előtérben áll az akarat kérdése. Ebből követke-
zik az, hogyha a gyermeket érvényesülésre 
való törekvésében támogatjuk és sikerekhez jut-
tat juk, akkor akaratát is edzziik, erősítjük. A 
klasszikus görög és latin kor tudósai is nagy 
fontosságot tulajdonítottak az akaratnak. Seneca 
ezt í r j a egyik levelében: „Vezérli a sors az aka-
rót és vonszolja a nem akarót." Platón ezt 
mondja : „Nem a géniusz, a sors fog benneteket 
az élet út ján megnyerni, hanem ti fogjátok a 
sorsot akarattal megvalósítani." Schopenhauer 
az érvényesülési törekvéssel kapcsolatos akarat-
ról így ír: „A sors, amely életútjainkat irá-
nyít ja , abból az akaratból indul ki, amely a mi 
sa já t tulajdonunk." Valóban! Akarat nélkül 
osak a véletlenség segítheti a gyermeket és a 
felnőttet sikerekhez, érvényesüléshez. Véletlen-
ségre pedig nem bízhatjuk sorsunkat. Ha azt 
akarjuk, hogy a gyermek érvényesüljön, előbb 
akaratát ébresszük s irányítsuk a helyes célok 
felé vezető útra, törekvésre. Éppen azért gon-
doskodjunk arról, hogy. nevelve tanítás közben 
mindig legyen, ami fűti, ami indítja az aka-
ratot. 

Ügyelnünk kell azonban arra, hogy az érvé-
nyesülésre törekvő akaratba minél kevesebb 
egoisztikus s annál több közösségi, társadalmi 
vonás kerüljön. Ami annyit jelent, hogy a kö-
zösség, a társadalom jóvoltáért kívánjon az 
egyén érvényesülni. Az az út, amelyen az aka-
rat elindul s amelyen előre tör. erkölcsileg min-
dig helyes, eszményi legyen. Ha iskolánkban a 
közösség érzelmét állandóan ébresztgetjük s ne-
velésünk az egész vonalon eszményi célok felé 
halad, akkor nem lesz nehéz azokat az eszközö-
ket megtalálnunk, illetve a gyermekkel meg-
találtatnunk, amelyeket a kívánatos érvényesü-
lésre való törekvés közben használni fog. 

Ne feledjük, hogy más a törekvés és más a 
törtctés. Míg a törekvésben még akkor is van 
valami nemes vonás, ha annak indítékai egoiz-
musból fakadnak, addig a törtetés az eszközök-
ben nem válogat s attól sem riad vissza,-hegy 
másokat legyűrjön. Pedig az ideális érvényesü-
lési törekvésnek ez nem lehet célja. Hogy az 
iskola kicsi és az élet nagy társadalmában meg 
legyen a kellő összhang, ahhoz meg kell lennie 
az egyetakarásnak is. Azokban, akik felül van-
nak, összpontosuljon a többiek szándéka, bi-
zalma, törekvése, becsülése és szeretete. És vi-
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szont, akik felül vannak, azok állandóan lefelé 
is nézzenek, a gyengébbet emeljék, a közös-
séggel érezzenek. 

Amint az iskolában s az életben látjuk, az ér-
vényesülésnek mindig akadnak hajótöröttjei. 
Olyanok, akiknek sikerük volt, érvényesültek, 
aztán az éivényesiilésben megálltak, esetleg on-
nan, ahová felemelkedtek, leestek. Ezeket vagy 
más érvényesültek tiporták le, vagy pedig va-
lami lelki defektus okozta a megállást, hanyat-
lást. Esetleg a küzdőtér körülményei változtak 
meg, amelyekhez nem illettek, nem alkalmaz-
kodtak az ő érvényesülési eszközeik. Ezeket a 
sebzetteket se nézzük elesetteknek. Csak marad-
janak ők is a küzdőtér porondján, ha nem is 
első, vezető helyen, de mindenesetre a nekik 
megfelelő körben, munkában. A tanítónak ezekre 
különös gondot kell fordítania, mert ezek teljes 
elhagyatottsága nagy veszélyt jelentene. Nincs 
a nevelésben károsabb, mint az akaraterő meg-
torpanása, elvesztése. Ebből csak ambícióhiány, 
ambíciónélküliség, nemtörődömség következhe-
tik s míg idáig jut a lélek, addig sokat, nagyon 
sokat szenved. Aztán meg ez az átalakulás olyan 
folyamat, mely nem történhetik simán, minden 
zavar nélkül. A nem kívánt érzelmek és gondo-
latok egész skálája hat a lélekre s alakít ja azt 
kedvezőtlenül. Ezeket elhárítani, az elesetteket 

•felemelni, az iskolában a legszebb nevelői fel-
adat, kinn az életben pedig legemberibb vonás. 

Mikor az érvényesülési törekvésről beszélünk, 
nem feledkezhetünk meg azokról sem, akik egy-
általában nem akarnak, nem kívánnak érvénye-
sülni. Ezeket két csoportba sorozhatjuk. Az 
egyikbe az >k tartoznak akik tudnának, de nem 
akarnak, a másikba pedig azokat, akik akarnak, 
de nem tudnak. Mind a két esetben szép feladat 
vár a nevelőre s az eszközök úgyszólván telje-
sen azonosak, csupán az alak lesz más-más, 
mindig az egyénhez szabott. Ezek elé először is 
olyasmit kell állítanunk, aminek elérésére 
vágy jelenik meg lelkükben. Ez a vágy akara-
tot fog ébreszteni arra a munkára, amellyel a 
célt el lehet érni. Ez azoknál, akik tudnának, 
de nem akarnak érvényesülni, sokkal könnyebb 
lesz, mint azoknál, akik nem, vagy csak nagyon 
nehezen tudnak sikereket elérni. Mindenesetre 
a tanító pedagógiai érzékétől, ügyességétől függ, 

hogy a vágyat felkeltse s az akaratot meg-
indítsa. S minél erősebb a vágy és az akarat , 
annál biztosabb, erőteljesebb a cél felé való tö-
rekvés. Ha a vágy és az akarat megvan, akkor 
arról kell gondoskodnunk, hogy a gyermek sike-
rekhez jusson. Nem kell egyszerre sokat mar-
kolnunk. Elég, lia kezdetben kisebb sikerekhez 
jut el a gyermek. Ezek a kisebb sikerek lép.'s-
ről-lépésre erősítik a vágyat s fokozzák az aka-
ratot. Minden elért siker örömet, megelégedett-
séget okoz, ami rúgója lesz a további törekvés-
nek. Ha a gyermek csak egyetlenegyszer meg-
érzi, hogy neki is lehet a kis társadalomban ér-
vényesülnie, ez a megérzés nem marad hatás 
nélkül. S minél többször érzi ezt, annál erősebb 
lesz lelkében a vágy a további sikerekhez. Csak 
arra vigyázzunk, hogy egyetlen alkalmat se 
mulasszunk el arra, hogy sikerekhez juttassuk 
az ilyen gyermeket. Ha az első siker már meg-
van s annak gyönyörét a gyermek átélte, akkor 
a többi már könnyebben fog menni. Igen fon-
tos. hogy a gyermeknek minden sikerét észre-
vegyük s méltányoljuk. Ezek az észrevevések 
és elismerések csak fokozzák az örömét s fűtik 
ambícióját. Így aztán ő is belehelyezkedik abba 
az egészséges érvényesülési törekvésbe, amely-
nek egyetlen iskolából sem szabad hiányoznia. 

Ez a gondolat sem ú j a pedagógiában. Vala-
mikor a nemes versengésnek nagy szerepe volt. 
Voltak „eminens"-ek, akik helyekért küzdöttek 
s a gyermekek elért sikereik szerinti sorrendben 
ültek a padokban. Még ma is vannak iskolák, 
amelyekben érmet kapnak azok, akiknek sikereik 
vannak s ezt mindaddig viselhetik, amíg- ér-
demesek rá. Mindenesetre van valami helyes 
ezekben az eszközökben, de amilyen értékesek 
lehetnek kellő pedagógiai tapintat mellett, 
ugyanolyan veszedelmet is jelenthetnek ennek 
hiánya nélkül. Azt az eljárást, hogy a „rossz 
tanulóknak" valami megszégyenítő jelvényt kell 
hazavinniök, már régen elítélte a pedagógia. Ez 
nem segített, hanem kegyetlenül rombolt. A si-
kernek, az ambíciónak, az érvényesülési törek-
vésnek ébresztgetésére, fejlesztésére ma már 
sokkal finomabb eszközök állnak rendelkezé-
sünkre. Használjuk ezeket, ha azt akarjuk, hogy 
gyermekeink lelkében felébredjen a nemes ér-
vényesülési törekvés. 

A derecskei i f j . Vöröskereszt csoportja 
műkedvelőelőadásáról. 
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í r ta : IVÁNKOVITS KÁLMÁN. 

A „Testnevelésről" szóló 1921. évi LI I I . t.-c. 
abban lát ja a testnevelés feladatát, liogy az 
egyének testi épségének és egészségének meg-
óvása, lelki és testi erejének, ellenálló képes-
ségének, ügyességének és munkabírásának ki-
fejlesztése által megjaví tsa a közegészség álla-
potát, gyarapítsa a nemzet munkaerejét. A tör-
vényben kifejezésre jut tatot t ezen nagy nem-
zeti cél megvalósításának közvetlen és leg-
elsőbben adott eszköze az iskola, ahol a cél-
tudatosan és tervszerűen irányított iskolai test-
nevelés erősíti és edzi a tanulóif júság egész-
ségét, fejleszti a test szép tartását, ügyes moz-
gásokra nevel és ellensúlyozva az iskolai ülő-
életmóddal járó kái os hatásokat, a test termé-
szetes szép kifejlődését biztosítja. De a helye-
sen irányított testi nevelés fejleszti a tetterőt, 
szilárdít ja a jellemet, acélozza az akaraterőt 
és munkabírást, nemesíti az erkölcsöt is, tehát 
növeli az egyén értékét, s így elsősorban az 
iskolának áll módjában a kötelező népoktatás 
ú t ján gondozása és oktatása körébe vont gyer-
mekekből testben erős, lélekben, gondolkozás-
ban nemes, szilárd jellemű polgárokat nevelni. 

Ezért az állam mindennemű iskolában gon-
doskodik mindkét nembeli tanulóif júság rend-
szeres testneveléséről, a főiskolák körében pe-
dig ezt minden hallgató számára lehetővé teszi. 

A testnevelésre vonatkozó intézkedéseket 
(tantervet, a testnevelés rendszerét, módját, 
eszközeit, a reáfordítandó időt) a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter á l lapí t ja meg. lg>T külön 
tanterv és utasítás á l lapí t ja meg a népiskolák 
keretében osztályonkint heti 3 óra foglalkozta-
tásra felveit testnevelés tanítási anyagát ; kü-
lön tanterv és utasí tás szabályozza a közép-
iskolák jelenleg szintén heti 3 órában megálla-
pított testnevelési anyagát és az egyéb közép-
fokú iskolákra nézve is külön rendelkezésekkel 
történt intézkedés. 

E tantervek és utasítások általában a tanítási 
anyagot különleges hatású, általános hatású és 
a gyakorlati életre előkészítő s munkára nevelő 
gyakorlatokban ál lapí t ják meg. 

Különleges hatású gyakorlatoknak az a fel-
adatuk, hogy a testet arányosan fejlesszék, a 
tanulással járó káros hatásokat ellensúlyozzák 
s az egész testet a nagyobb erőt és ügyességet 
kívánó mozgásokra előkészítsék. 

Az általános hatású gyakorlatok a r ra töre-
kednek, hogy a gyermek izomrendszerének és 
belső szerveinek egészséges kifejlődését fokoz-
zák, ellenálló erejét növeljék, emellett önura-
lomra, egymás megértésére és támogatására 
szoktatnak. 

A gyakorlati életre előkészítő és munkára 
nevelő gyakorlatoknak az a feladatuk, hogy a 
két előbbi csoportba foglalt gyakorlatok által 
szerzett erők és ügyességek felhasználásával a 
gyakorlati élet követelményei elvégzésére a 
gyermeket alkalmassá és képessé tegyék. 

Természetes, hogy e három főelv alkalma-
zásának igazodni kell a tanulók korához és 
neméhez, további testi és lelki fejlettségéhez 
és egyéniségéhez. A testnevelő gyakorlatokat 
másképen kell taní tani az elemi iskolában, 
máskép a középfokú iskolák alsó és máskép 
a felsőbb osztályaiban. 

A legkisebb gyermekek testnevelésének fő-
i ránya mozgásos, játékszerű, utánzó tevékeny-
ség, mely az agyat nem terheli. Csak kb. 10 
éves korban kezdhetők komolyabban a hatá-
rozott formához kötött gyakorlatok, amelyek 
figyelemhez, fegyelemhez, jó tartáshoz, szép 
mozgásokhoz szoktatnak. Itt már szerepelnek 
olyan játékok, amelyek ügyességet, erőkifejtést 
igényelnek; növelik az össztartás érzését, de 
itt-ott versengésre is alkalmat adnak. 

A 14-ik életévtől erőteljesebb izomerőt és 
ügyességet kívánó gyakorlatok pontos és szép 
végrehajtására kell törekedni. A szív- és tüdő-
fejlődés e korában sok ós kiadós mozgást kell 
szabad levegőn végezni. 

Az itt nagyvonalban ismertetett elvek sze-
rinti gyakorlatokat fokozatosan mindig derült, 
vidám hangulatban kell végeztetni, hogy ha-
tásuk teljes legyen: 1. az egészségre; 2. a test 
esztétikájára (szép tar tás és mozgás); 3. a gaz-
daságos erőkifejtésre és 4. a lélek fegyelme-
zésére, az erkölcs nemesítésére. 

Ma már a legfontosabb elv, hogy a tanuló 
örömmel menjen a testnevelési órára; ott fel-
üdüljön, a változatos óratervben kedves és 
vonzó foglalkoztatásban legyen része. 

Ezekre a szempontokra kell törekednie a 
testnevelőnek s így az iskolának, hogy elérje 
és végrehajtani tudja a törvényben foglalta-
kat. A mai tantervek és utasítások a modern 
testi nevelés legteljesebb figyelembevételével 
készültek és lehetővé teszik az iskola eredmé-
nyes testnevelési munkájá t . 

A tanulóif júság testi nevelésének azonban 
nem csupán az iskola áll rendelkezésére, ha-
nem más oly szervezetek is, amelyeknek ke-
retében mód és alkalom nyílik a testet-lelket 
egyaránt edző és nemesítő gyakorlatozások, 
főleg a modern kor sokféle sport jának űzésére. 
Ezt a célt szolgálják a középfokú iskolák 
sportkörei és a cserkészet, részben az I f júsági 
Vöröskereszt. 

A tanulóif júságnak a modern sportok iránti 
vonzódása s egyre fokozódó sportolási kedve 
és igénye tette szükségessé, hogy iskolai sport-
körök létesüljenek. Az iskolai rendtartás t i l t ja 
ugyanis, hogy tanuló társadalmi egyesületnek 
— így sportegyesületnek is — tagja lehessen, 
ezért kellett tehát gondoskodni oly szervezet-
ről, mely az egyesület előnyeit is nyúj tva le-
hetővé teszi, hogy a tanuló sport iránti hajla-
mát kielégíthesse és ezzel is a nemzeti regene-
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rációnak törvénnyel is követelt szolgálatába 
állhasson. 

A kezdeményezés a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumból indult ki, még 1912-ben, közép-
iskolai sportkörök alakítására irányuló felhí-
vás formájában. A háború és forradalmak ezt 
a kérdést is elodázták s csak 1921-ben kerül a 
megvalósulás első stádiumába, amikor is lel-
kes sportbarát-pedagógusok a tanügyi hatósá-
gok támogatásával megalakít ják a Budapesti 
Középiskolai Atlétikai Clubot 1921. évi decem-
ber hó 20-án. 

A Budapesti Középiskolai Athletikai Club, rö-
viden: BKAC háromévi sikeres működésével 
nemcsak a tanügyi hatóságok és a magyar sport-
társadalom osztatlan elismerését vívta ki, ha-
nem közvetlenül eredményezte, hogy a vallás-
és közoktatásügyi miniszter 1924-ben kötelezően 
elrendelte a középfokú iskolák sportköreinek 
megalakítását. 

A Budapest területére szorítkozó BKAC meg-
- kezdett munkáját átvette a KISOSz (Középfokú 

Iskolák Sportköreinek Országos Szövetsége) és 
az említett miniszteri rendelkezés értelmében, 
mint központi szerv, haladéktalanul megkezdette 
működését az ország összes középfokú iskolája, 
tehát gimnáziumok, reálgimnáziumok, reálisko-
lák, tanítóképző intézetek, felső kereskedelmi is-
kolák, szakiskolák s a polgári iskolák sport-
köreinek megalakítására és azok egységes orga-
nizálására. 

A KISOSz 1929-ban, a névhasználatot szabá-
lyozó belügyminiszteri rendelet értelmében, Kö-
zépfokú Iskolák Sportköreinek Országos Köz-
pontjává, röviden KISOK-ká alakult, mely min-
den tekintetben jobban fedi is lényegét, mint 
az előző elnevezés. 

Az így kialakult végleges szervezet élén mi-
niszteri biztos áll, aki három évre szóló meg-
bízatását a vallás- és közoktatásügyi miniszter-
től nyeri. A központi vezetőség többi tagja: az 
ügyvezető igazgató, a főtitkár, a fiú- és leány-
iskolák előadói, pénztáros és a különböző szak-
osztályok vezetői. Az elvi jelentőségű kérdések 
tárgyalását külön véleményező bizottság végzi, 
mely szintén három évre kapja megbízatását. 

A KISOK felöleli p rogramjába mindazokat 
a sportágakat, amelyek a középfokú tanulóifjú-
ság fejlődő fizikumára nem lehetnek ártalma-
sak s amelyeket a tanulói f júság megfelelő 
adagolásban űzhet. 

Ezek a sportágak következők: atlétika, eve-
zés (versenyzés nem), céllövészet, korcsolya, sí, 
tennisz, asztali tennisz, torna, úszás és vívás. 
Ezenkívül a sportszerű játékok közül: gyep-
hokki, jéghokki, kézilabda, kosárlabda, labda-
rúgás és vízipóló. 

Mindezeket a sportágakat a középfokú iskolák 
sportköreiben űzhetik a tanulók, azonban csak 
ellenőrzés mellett s ez az ellenőrzés a hat tan-
kerület szerint alakított hat KISOK-kerület 
(1. budapesti, 2. budapestvidéki, 3. debreceni, 
4. győri, 5. szegedi és 6. székesfehérvári kerület) 
ú t j án összefut az országos központba. 

E kerületekben működnek az egyes sportkö-
rök, melyet minden állami, községi és magán 

középfokú iskola köteles minden iskolai év kez-
detén megalakítani. A felekezeti iskolák fenn-
tartói felkérettek hasonértelmű rendelkezésre. 
A sportkört az intézet tanulói t a r t j ák fenn, 
mert minden tanuló évi 2 pengő 40 fil lért fizet 
két részletben sportköri d í j címén az intézet 
pénztárába. E kötelezettség alól csak egész ki-
vételesen indokolt esetben adhat egyeseknek az 
intézet igazgatója felmentést. 

A tanulók által befizetett díjak összegének 
40%-a felett a sportkör rendelkezik, további 
40% a sportkör vezető tanárának tiszteletdíja, 
feltéve, hogy ez az összeg nem haladja meg a 
havi 48 pengőt. A még fennmaradó 20% fele, 
vagyis 10% részesedés illeti a KISOK-ot, másik 
fele pedig leányiskolák részéről az I f j ú s á g i Vö-
röskereszt Egyesületnek, fiúiskolák részéről az 
intézet cserkészcsapatának, vagy ha ilyen nin-
csen, akkor a Magyar Cserkész Szövetségnek 
jut. 

A sportkör 40%-os részesedése felhasználható: 
sporteszközök beszerzésére, versenyköltségek fe-
dezésére, sportkönyvtár gyarapí tására stb. A 
sportkör köteles gazdálkodásáról minden tanév 
végén okmányolt elszámolást a KISOK-hoz be-
küldeni, ahol azt a minisztérium kiküldött 
számellenőre felülvizsgálja. 

Az intézet sportkörét a tanév elején, rendsze-
rint az igazgató jelenlétében, a vezetőtanár ala-
kítja meg. Az alakuló ülésen megválasztják az 
i f júsági tisztikart. A szabályszerű megalakulás-
ról felvett jegyzőkönyvet a vezető tanár — mint 
tanár-elnök — a KISOK-hoz beterjeszti, amely 
a sportkört leigazolja s a sportkört igazolási 
számmal lát ja el, mely szám jelöli minden to-
vábbi szereplésnél az illető sportkört. A sport-
kör tagjai fényképes igazolványt kapnak. 

A tanár-elnök hetenkint legalább két sport-
köri órát köteles tartani, amikor is a különböző 
szakosztályok tagjai a tanár-elnök felügyelete 
és i rányítása mellett sportolhatnak s versenyre 
készülhetnek. 

Minden sportkör ugyanis rendezhet a jóvá-
hagyott sportágakban házi versenyeket, sőt a 
középiskolai sportélet ki mélyítése és fellendítése 
céljából intézetek egymásközti versenyeket is 
rendezhetnek a központ előzetesen kikért enge-
délye alapján. Ezektől eltekintve, a KISOK is 
rendez minden évben kerületi és országos baj-
noki versenyt. A kerületi versenyek lehetőség 
szerint minden évben egyik önként jelentkező 
tanárelnök rendezésével a kerületbe tartozó más-
más városban tartatnak s a r ra a központ kép-
viselőjét kiküldi. 

Az országos bajnoki versenyeket mindenkor 
a központ rendszerint Budapesten rendezi e úgy 
ennek, mint a kerületi versenyeknek éremdíja-
zásáról gondoskodik, sőt a versenyzési kedv fo-
kozására vándordíjakat is alapít. 

Ügy a kerületi, mint az országos bajnoki ver-
senyen elért és hiteles eredményeket a KISOK 
állandóan figyelemmel kíséri, ezáltal a tanuló-
i f júság tömegeinek sportolási előmenetelére 
nézve is állandóan tájékoztatva van. A legjobb 
eredményeket, mint rekordokat nyi lvántar t ja 
és ezeket a rekordokat az illető sportág országos 
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szövetsége is mindenkor elismeri. Meg kell azon-
ban jegyeznem, liogy a KISOK-versenyek célja 
nem az egyének kiválogatása, a krekkek neve-
lese, hanem a nagy tömegek mozgatása s így az 
egész ország tanulóinak egységes .sportpedagó-
giai elvek szerinti foglalkoztatása. Épp ezért 
legnagyobb súlyt az együvétartozás érzését fej-
lesztő csapatversenyekre helyezi s az egyéni 
győzelmek is elsősorban az intézet, kerület di-
csőségének javára szolgálnak. 

A sportkörök, a KISOK-versenyek a lehető-
ség szerint pótolják az egyesületek sportnevelő 
munkáját , azonban fennáll annak a lehetősége 
is, hogy középiskolai tanuló a neki megfelelő 
versenyágban és versenyszámban nyilvános ver-
senyen is indulhasson és egészen kivételes eset-
ben engedélyt nyerhet arra is, hogy társadalmi 
sportegyesületben ideiglenes i f júság i tag lehes-
sen. ' 

Az ország mostoha gazdasági viszonyainak 
következtében ugyanis mindezideig lehetet-
lenné vált a tanuló i f júság hirtelen megnöve-
kedett sportolási igényét kellően felszerelt is-
kolai sportpályákkal kielégíteni. Hogy ez a 
sajnálatos tény ne akadályozza a magyar 
sportélet fellendülését, a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter engedélyt adott arra, hogy ki-
váló sporteredményt felmutató, jóelőmenetelű 
középiskolai tanuló szülői beleegyezés, iskola-
orvosi vizsgálat ós az intézet igazgatójának véle-
ményezésével kérelmezze kiadatását megnevezett 
társadalmi sportegyesület részére. A KISOK 
miniszteri biztosa, amennyiben az illető sport-
ág országos szövetsége a kért egyesületet ifji í-
ság továbbképzésére alkalmasnak tar t ja , dönt 
a kért kiadatás ügyében, azonban mindenkor 
fenntar t ja és gyakorolja is a legteljesebb el-
lenőrzést, erkölcsi, pedagógiai és egészségi 
szempontból. Az orvosi vizsgálatot évenkint 
kétszer (október és május) kell tartani és an-
nak eredményéről a szülők értesítést kapnak. 
Nyár i szünidő t a r t amára szintén történhetnek 
kiadatások társadalmi egyesületekben való 
sportolásra. 

Mint látszik a KISOK, illetve a keretébe 
tartozó sportkörök az iskolában gyökerezve, a 
modern sport igények kielégítését lehetővé te-
szik és tanulóif júságunk testének és lelkének 
harmonikus kifejlesztését alkalmas módon 
biztosítják. E téren azonban nem ez a szerve-
zet áll egyedül. E g y ma már hatalmas másik 
szervezet is magához öleli a tanulóifjúság egy 
nagy részét, hogy elválaszthatatlanul részt-
vegyen az iskolának abban a nemes munká-
jában, amelyre az emberif jú leginkább reá-
szorul: a nevelésben. Ez, a testet és lelket 
egyaránt nemesítő, ideális célokat szolgáló 
szervezet a cserkészet. 

A cserkészgondolat nem magyar ta la jon 
termett, de talán sehol sem tudott oly 
mélyen gyökerezni az i f j ú lelkekbe, mint 
minálunk. A nemes, a szép elgondolás és 
a mi fiaink lelkülete nagyon egymásra talált, 
amikor Baden-Powell angol generális mozgal-
mat indított, amelynek célja: „jó honpolgárt 
adni a hazának!" És az eszme a legnagyobb 

jelentőségű pedagógiai mozgalommá erősödött, 
mert minden törvénye, minden parancsa, min-
den cselekedete egyrészről a tiszta, nemes lé-
lek önkéntes elhatározásán, másrészről áldo-
zatrakész, önzetlen példaadáson nyugszik. 

Az i f j ú önként határozza el, hogy vállal-
hatja-e a cserkészmunkát és belép-e valamely 
cserkészcsapatba vagy sem. Nem lehet sem a 
szülőnek, sem a pedagógusnak kényszeríteni 
a gyermeket, hogy cserkész legyen, — önként 
jelentkezhet csak valamely csapat parancs-
nokánál és kérheti felvételét és épp így kér-
heti elbocsájtását is. Viszont a legszigorúbb 
parancs sem kíván soha mást, mint amit a 
parancsnok maga is elvégez. 

A cserkész megérti, hogy kell a fegyelem, 
hiszen ő maga vállalta és azért vállalta, mert 
megértette, hogy minden fegyelem ő érte van, 
az ő legbensőbb érdekéért. 

Ily átérzéssel minden i f j ú meggyőződésből, 
jó kedvvel fogadja a fegyelem szigorú rendel-
kezéseit s már el van érve a cél: az önfegyelem. . 
így fegyelem van akkor is, ha a vezető távol 
van, ha a f iúk egymásközt vannak és akkor is, 
ha a cserkész egymagában van. 

Ha a próbaidőre felvett nem olyan anyagból 
van, hogy megfeleljen a cserkészmunka köve-
telményeinek, akkor abból nem lesz cserkész. 
Az egész világon egyenlő cserkésztörvény be-
tar tását fogadalommal kell vállalni s a cser-
kész meg is tar t ja törvényeit, amely a követ-
kező 10 pontba van foglalva: 

1. A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül iga-
zat mond; 

2. a cserkész híven tel jesí t i kötelességeit; 
3. a cserkész, ahol tud, segít; 
4. a cserkész minden cserkészt testvérének 

tekint; 
5. a cserkész másokkal szemben gyöngéd, ma-

gával szemben szigorú; 
6. a cserkész szereti a természetet, jó az álla-

tokhoz és kíméli a növényeket; 
7. a cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és 

készségesen engedelmeskedik; 
8. a cserkész vidám és meggondolt; 
9. a cserkész takarékos; 
10. a cserkész testben és lélekben tiszta. 
E tízparancshoz pines mit hozzáfűznünk, 

csak vegyük észre, hogy a programmban tiltás, 
negatívum nem szerepel; hanem megfigyelve a 
gyermek hajlamait és kedvteléssel űzöttt szó-
rakozásait, pozitív programmal ad lehetőséget 
azok kielégítésére. Nem mondja: ne tedd ezt, 
vagy azt, hanem rövid, szabályos mondatban 
meghatározza, hogy a gyermeki szemmel vá-
gyakozva figyelt nagykalapos, egyenruhás cser-
kész ezt ós ezt, így és így teszi, aki 
pedig nem azt teszi, az nem cserkész. 
Ebben van a nagy propagat ív erő: a neveléssel 
legtöbbször agyonszabályozott gyermek — cse-
lekedhet s hozzá kedves, szép cserkész ruhában, 
amelyről mindenki tudja , hogy aki hordja, nem 
akármilyen gyermek, hanem cserkész! Épp ezért 
az öltözék belügyminiszteri védelemben is ré-
szesül s aki igazolvány nélkül viseli a cser-
készkalapot, inget és nyakkendőt, kihágást kö-
vet el, amely büntettetik. 
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A cserkészet országos ügyeit A Magyar Cser-
kész Szövetség intézi, melyen belül a 20 tagból 
álló Országos Intéző Bizottság i rányí t ja a 10 
cseikészkerületet, amelyek a következők: 1. Bu-
dapest székesfőváros területe; 2. Miskolc; 3. 
Szombathely; 4. Székesfehérvár; 5. Szeged; 
6. és 7. Pécs; 8 Kecskemét; 10. Budapestvidék. 

A kerületbe tartoznak a csapatok, amelyeknek 
tagozatai a r a j és Örs. Ez utóbbi is különle-
ges cserkészspecialitás. Nem afféle csapategy-
ség, hanem egy 6—8 fiúból álló kis család, 
melyben a fiúk önmagukat vezetik, egymásra 
vannak utalva, vigyáznak egymásra és együtt 
ólik egyéni életüket. Vezetőjük egy a fiúk kö-
zül. de az csak olyan lehet, aki kiállotta az örs-
vezetői próbát. Ez pedig komoly dolog, itt már 
tudni kell mindent, amit cserkésztudománynak 
hívnak, ehhez pedig rátermettség, produkáló 
egyéniség és társainak szeretete kell. 

Nézzük, hogy jut el idáig egy kis cserkész. Mi-
kor bekerül valamelyik csapatba, három hóna-
pig jelölt lesz s ha ezalatt 12 összejövetelen kel-
lően megismerkedett a I I I . osztályú próba 10 
pontjával és a próbát sikerrel kiállotta, lesz be-
lőle újonc, azaz III . osztályú cserkész. Ekkor 
— amennyiben már elérte a 12 éves korhatárt 

- fogadalmat tesz, amelynek érvénye egy év. 
Ha ezalatt az egy év alatt beigazolta, hogy 
a tíz cserkásztörvénynek nemcsak a szövegét 
tudja, hanem tud azok szerint élni is, akkor 
megúj í that ja a fogadalmát. 

Ez pedig nagy sor, mert ekkor kaphat iga-
zolványt, ettől kezdve viselheti a cserkészkala-
pot, inget, nyakkendőt, övet és botot és ami leg-
fontosabb, a liliomos cserkészjelvényre is méltó 
már. 

Hathónapi újoncszolgálat után jön a 12 pont-
ból álló II. osztályú próba, amellyel a bal karon 
viselhető „Légy résen!" hímzésű szalagos meg-
különböztetés jár. Üjabb egy év után a 11 pon-
tos I. osztályú próba kiállása a bal karon viselt 
hímzett liliommal különbözteti meg az I. osz-
tályú cserkészt. Ezután, ha rátermettségét iga-
zolja, kaphat segédörsvezetői rangot, amellyel 
vörös csík jár a bal vállpánton és csak újabb 
egy év után, a parancsnok újabb felszólítására 

tehet örsvezetői próbát, mely két vörös sávval 
hirdeti viselője rangját . 

Mint láthatjuk, bizony nem egyszerű és c;.:k 
egyéni érdem alapján lehet örsvezető a kis 
csekószből. 17—18 éves korban kaphat rajvezetői 
megbízást (3 vörös csík a bal vállon). Ezután 
jelentkezhet segédtiszti és 21 éves korban tiszti 
próbára, amellyel egy, illetve két aranycsík jár. 
24 éves életk r ra l kaphat a szövetségtől pa-
rancsnoki megbízást. 

E látszólag sok, de a fiúk által mindig szíve-
sen vállalt cserkészkötelességnek megvan a ju-
talma is; az évenkinti nagytábor, a mozgó-
tábor (barangolás) és a jamboree. Ezeken élik 
ki igazán a fiúk önmagukat s a felhalmozódott 
emlékek vonzóereje évekig hatása alatt ta r t ja 
az azon résztvett cserkészt. 

Talán kissé bővebben foglalkoztam a cserké-
szettel, mint a KISOK-kal, pedig a cserkészet 
nem is szorosan vett testnevelés, de mert célja 
és eszközei teljesen fedik a „Testnevelésről" 
szóló törvény intencióit, épp azért igyekeztem 
lehetőleg ebbe a keretbe hozni és kellően ismer-
tetni. 

Meg kell még emlékeznem a Magyar I f júság i 
Vöröskeresztről, amely népjóléti és általános 
gyermekhigiéniai működése mellett a kisgyer-
mekek testnevelésével is gondosan szolgálja a 
nemzet érdekeit. Rengeteg játékfelszerelést jut-
tatva szerte az országba, szabadtéri játékveze-
tésre kiképzett testnevelőikkel köztereken, játék-
helyeken összeszedik az apróbb gyermekeket s 
vidám, kedves, szakszerűen összeválogatott já-
cékkal edzik és istápolják őket. Szép és elisme-
résreméltó ez a munka. 

Ezeken a szervezeteken kívül is vannak ma 
már sokan, egyesületek és egyesek, akik nagyon-
nagy szolgálatot tesznek a magyar jövendőnek 
azzal, hogy kisebb-nagyobb gyermekcsapattal 
külön foglalkoznak, játékokkal, hasznos és egész-
séges szórakozással hozzájárulnak az iskolai és 
az iskolánkívüli i f júság testi nevelésének nemes 
műveléséhez. Az if júság ez utóbbi, számban lé-
nyegesen nagyobb tömegeinek testneveléséről 
következő cikkemben foglalkozom. 

A T E R J I É S 5 K E T I O K T A T Á S \ E V K L Ő É H I T É K E . 
Irta : LOCZKA ALAJOS. 

H a a nevelő érték fogalmi meghatározása 
után kutatunk, csodálkozva tapasztalhatjuk, 
hogy bár nincs olyan pedagógiai író vagy 
gyakorlati nevelő, aki e fogalommal, mint 
értékjelzővel nem dolgozna, mégis sehol sem 
talál juk meg szigorú tudományossággal körül-
írt, jegyeiben elhatárolt és a gyakorlati alkal-
mazástól elvonatkoztatott szabatos megfogalma-
zást. Pedig talán részletes körülírás nélkül is ki-
meríthető ez a fogalom úgy, hogy rávet í t jük 
a nevelés általános célkitűzéseinek síkjára és 
azt mondjuk: nevelő értéket képvisel mindaz, 
ami a nevelés céljainak szolgálatában áll. A 

nevelés konkrét céljai azonban éppúgy változ-
nak, ahogyan az egyes népek, népfajok, korok 
művelődési eszményei megváltoznak. Bármi-
lyen is legyen a nevelés céljának meghatáro-
zása, vaunak olyan egyetemes értékek, melyek 
soha semmiféle művelődési irányzatból nem 
hiányozhatnak és ezért minden nevelési áram-
lat alapjául kell szolgálniok. Ezek az örök-
érvényű értékmutatók az igaz, a szép, a jó és 
az isteni, azaz a megdönthetetlen, abszolút 
igazság egyesítője a legtisztább szépséggel és 
a legönzetlenebb jósággal. 

E négy nélkül nincs egyetemes emberi esz-
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mény és a nevelés, hacsak nem mond le az 
eszményekre irányuló, összhangzatos ember-
formálás igényéről, nem hagyhat ja ki célkitű-
zései közül egyiküket sem. Lehetnek és van-
nak is a nevelésnek ezeken kívül részleges fel-
adatai, törekedhetik saját lagos célok kidombo-
rítására, de mindezek csak a négy állandó, 
egyetemes önértéknek, az igaznak, a szépnek, 
jónak és isteninek megvalósításán keresztül 
érvényesülhetnek. , 

Most már az a kérdés, megvalósíthatja-e a 
természeti oktatás azokat a célokat, amelyeket 
a nevelés egyetemes alapelveiként ismertünk 
el, és ha igen, miben nyilvánulnak meg nevelő 
értékei? Hogy e kérdésekre feleletet találjunk, 
vegyük egyenkint szemügyre az emberalakí-
tás felsorolt eszményeit. 

A természeti oktatás elsősorban az empiri-
kus igazságkeresés iskolája. Ezen a téren két-
félekép fejleszti a gyermek gondolkozását, 
részint teleologikus, részint pedig kauzalis 
irányban. Az előbbit teszi, amikor felál l í t ja 
a kérdést, mi a célja, mi a feladata egyes 
szerveknek, tulajdonságoknak, működéseknek; 
a másodikat akkor műveli, amikor azt kuta t ja , 
mi az oka egyes változásoknak, folyamatok-
nak, jelenségeknek. Az első esetben igyekszik 
a tanulót elvonatkoztatni az előtte álló egyedi 
észrevétel elszigeteltségétől és szemét egyete-
mesebb nézőpontok felé i rányít ja . A második 
esetben az érzéki tapasztalásból kiindulva az 
okkeresésnek arra az ú t j á r a állí t ja a gyerme-
ket, amely az elmélyedést, a zavaró körülmé-
nyek kiiktatását, a közvetlen kapcsolatok fel-
ismerését teszi feladatává. Az eljárás, amelyet 
mindkét esetben követ, eleinte a természet 
adottságainak önkéntelen megfigyelése, ame-
lyet idővel a tudatos és irányított megfigye-
lés, azaz a tapasztalatgyűjtés vált fel. Mikor 
később a érdeklődés körének tágulása foly-
tán ez is elégtelennek bizonyul, elérkezik az 
ok után való kutatásnak a r ra a fokára, ame-
lyen céltudatosan és a döntő jelentőségű kö-
rülmények számbavételével maga idézi elő a 
jelenséget, utánozza a természetben megfigyelt 
folyamatot. 

A megfigyelés növeli az érzékszervek hasz-
nálatának biztosságát és így az igazság kere-
sésének biztos eszközeivé avat ja őket. A ta-
pasztalatok gyűjtése fejleszti a gyermek mér-
legelő képességét, mert elhatárolásokat kell 
eszközölnie a céljának megfelelő és meg nem 
felelő adatok között. Ezzel újabb vezércsilla-
got nyer az igazság megismerésére irányuló 
útjában. A cél megállapítására és az okkere-
sésre vonatkozó tevékenységei ránevelik őt 
arra, hogy a dolgokat ne úgy vegye pusztán, 
ahogyan vannak, hanem igyekezzék őket min-
dig viszonylatokba állítani, s így hozzászokik, 
hogy bizonyos távlatból nézze őket. Ennek kö-
vetkeztében elhárul szeme elől az igazságot 
eltakaró függöny, melyet elfogultságnak szok-
tak nevezni. 

De ne gondoljuk, hogy a természeti oktatás 
kizárólagosan az igazságkeresés empirikus út-

jára vezérli a tanulókat. A természet jelensé-
geivel foglalkozónak szellemi ténykedése nem 
merül ki az érzéki észrevétel adatai és az ezek 
mögött rejlő okok vagy a céljukat megjelölő 
feladatok közvetlen kapcsolatainak megálla-
pításában. A természet t i tkainak feszegetése 
a spekulatív tevékenységre is ad alkalmat. A 
természet jelenségeinek vizsgálatakor ugyanis 
nagyon gyakran az okok és okozatok nem al-
kotnak közvetlen kapcsolatot. A közbeeső 
láncszemek kibogozása ilyenkor spekulatív 
úton történik. A megfigyelt tünemény és az 
ezt előidéző okok sorozatos láncolatában csak 
úgy található meg az összefüggést megmagya-
rázó helyes fonál, ha a lehetséges esetek mind-
egyikét a következtetések során végigvezetve, 
a megoldáshoz segítő elemeket elkülönítő ana-
lízissel választjuk el azoktól, amelyek meddő, 
vagy esetleg a megfigyeléssel ellenkező ered-
ményt szolgáltatnak. A spekulatív gondolko-
zási tevékenység a természeti felismerés kö-
rében tehát abban különbözik minden más 
területen való lefolyásától, hogy végső ered-
ményben mindig valamely érzékelhető terü-
letre vezet, amelyen összemérhető a tapaszta-
lati igazsággal. I t t összetalálkozva, lehetővé 
válik a gondolati elemek ellenőrzése a tapasz-
talás eredményeivel és fordí tva ez utóbbiak 
igazolása az elméleti következtetésekkel. A 
természeti oktatás ebből azt a lelki hasznot 
valósít ja meg, hogy a gyermeki gondolkozás 
csapongó szárnyalását a valószerűség korlátai 
közé szorítja, a levegőben vagy homokra épí-
tett gondolatvárakat szilárd alapra helyezi és 
egyben oly útmutatást ad a tanulónak, amely 
sohasem fogja megengedni, hogy a valóság 
talajáról az ellenőrizhetetlen találgatások in-
goványára tévedjen. 

Az előzők szerint a gondolkozás irányításá-
nak feltételeit csepegtettük a gyermek lelkébe, 
a most kifejtett tevékenységgel pedig a gon-
dolkozás ellenőrzésének eszközeivel gazdagí-
tottuk őt. Amott megmutattuk, miként lelheti 
meg az igazságot, most pedig felcsillantattuk 
előtte az igazság hamisítatlan és meg nem 
másítható tükrét. A spekulatív ténykedés 
azonban nemcsak az ok és okozatok közötti 
összefüggések feltalálásában érvényesül. A 
természeti igazságok felderítésekor az okkere-
sés gyakran olyan pontra jut, ahol a további 
kísérletezés már nem vezet eredményre, ahol 
megszakad a tapasztalás útmutatása, ahol a 
tudomány legkiválóbb műszereivel felvértezett 
érzékeink is felmondják a szolgálatot. I t t már 
nem okokat kell keresnünk, hanem magyará-
zatot találnunk. Ebből a célból a természet 
jelenségeinek megismerésén csiszolt gondol-
kozó tevékenységünket kell igénybe venni. 
A magyarázatok keresésének első lépésén 
számbavesszük az eddig megjárt utat és em-
lékezetünkbe idézzük azokat az eseteket, ami-
kor az ok keresésére való törekvésünkben zárt 
aj tókba ütődtünk. Ezeket eddigi ismereteink 
megvilágításában úgy igyekszünk elemekre 
bontani, hogy a közösen felmerülőket az eset-
legesektől elkülönítjük és az előbbieket a kö-
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vetkező lépésre előkészítjük. Ez a lépés pedig 
az általánosítás, vagyis az a folyamat, mely-
nek során megállapítjuk, hogy a közös eleinek 
lényeges jegyek-e vagy pedig csak járulékosak. 
El járásunk folyamán a hasonló esetek egy 
része rejtélyünk megfejtésére alkalmatlan 
kulcsnak bizonyul, viszont másik része beillik 
ugyan a zárba, de még nem forog benne. I t t 
következik az utolsó és a gondolkozási tevé-
kenység szempontjából ta lán legérdekesebb 
lépés, még pedig az, amikor a kulcsot úgy 
alakí t juk, hogy kinyissa ugyan az előttünk 
lévő zárt szoba a j ta já t , de eközben el ne ro-
molják és az előbbi szoba nyitására továbbra 
is alkalmas maradjon. Az elvonás, amelyet 
ebből a célból végzünk, kezünkbe adja a je-
lenség magyarázatának kulcsát, melynek se-
gítségével fényt deríthetünk megoldatlan kér-
dések egész területére. A természeti oktatás 
tehát, amikor ebbe a ténykedésbe is bevezeti 
a tanulót, k i tágí t ja látószögét, hozzászoktatja 
a nagyvonalú áttekintéshez, az összefoglaló 
gondolkozáshoz, az anyag és a részletek fölé 
való emelkedéshez. És ezzel az igazság kere-
sésének eddigi két kellékéhez, a megismeréshez 
és az ellenőrzéshez, egy harmadik járul : a 
megértés. 

Az elmondottakban nyilvánulnak meg az 
igazság keresésének azok a nevelő értékei, 
amelyeket a természeti oktatás közvetít. Nagy 
hiba volna azonban, ha azt hinnők, hogy csak 
az igazság ú t j á n való kutatás dinamikus fo-
lyamata képvisel a nevelés szempontjából ma-
radandó értéket. Nem, ezen túlmenőleg a ter-
mészeti ismeretek birtoklásának statikus álla-
pota is lehet és kell, hogy legyen értékes lelki 
tulajdonságok forrása. A természeti ismeretek 
az általános műveltséget oly árnyalatokkal 
gazdagítják, amelyek amazoknak kiváltságos 
folyományai. Ezek közé tartozik a minden kö-
rülmények között megmaradó tárgyilagosság. 
Ez a tulajdonság talán lélektani következmé-
nye annak, hogyr a természet jelenségeiben 
való elmélyedés háttérbe szorítja az egyént és 
r a j t a kívül álló olyan dolgokat tói az érdek-
lődés homlokterébe, amelyek kizárják a szub-
jektív kapcsolatok, a rokonszenv és ellenszenv 
érvényesülését. Amikor a természet búvárlata 
közben valamit megállapítunk vagy valamely 
eredményt elkönyvelünk, sohasem merülnek 
fel egyéni érdekek. Az eredmény ilyennek szá-
mít, akármilyen irányban dűljön is el, sőt 
természettudományi vonatkozásban a negatív 
eredmény is lehet értékes. Ez a körülmény 
felszabadít az elfogultság bilincsei alól és ha 
a természeti oktatás kellőképen kidomborítja 
a kutató szellemnek ezt a függetlenségét a 
belső én önzésétől, akkor oly kincset ruház 
neveltjére, ameljT az élet egyéb vonatkozásai-
ban is eléggé nem értékelhető gyümölcsöket 
érlel. A természettudományi iskolázottság 
továbbá bizalmat gerjeszt az egyénben saját-
magával szemben. Aki megszokta, hogy állás-
foglalásait ne mások ingatag véleményével 
hasonlítsa össze, hanem a mindenkor készsé-
gesen feleletet adó természet változatlan igaz-

ságaihoz mérje, az előbb-utóbb olyan maga-
tartáshoz szokik, amely egyrészt óvatosságra 
inti, de másfelől kellő megfontolás után ki-
mondott szaváért helytállásra biztatja. Ugyan-
akkor a természettudományos gondolkozás tá-
voltar t ja tőle a szellemi haladás legnagyobb 
akadályát, a konokságot. Gyakran tapasztal-
juk éppen a természet búvárai körében, hogy 
egész életük munkásságát kénytelenek vissza-
vonni, mert egyetlen megfigyelés, egyetlen ú j 
eredmény halomra dönti hosszú évek fárad-
ságával téglánkint összehordott elgondolásuk 
épületét. De hiszen mondhatná valaki — té-
vedni emberi és a kuta tás egyéb területein is 
megesik, hogy rácáfolnak valakinek tudomá-
nyos megállapításaira. Valóban igaz, de sehol 
másutt nem jelentkezik oly kényszerítő mó-
don az igazság átütő ereje, amely előtt térdet 
és fejet kell hajtani, mint éppen a természet-
tudományok konkrét bizonyítékokkal igazol-
ható kutatásai terén. A természeti oktatás 
ebből is nagy lelki értéket sugározhat át a 
gyermekekre, ha kellően kidomborítja és a 
tanuló sa já t megfigyelései során is kiérezteti 
a tévedés őszinte beismerésének nagy jelentő-
ségét. Ezzel egyidőben alkalmat ad mások ál-
lásfoglalásának tiszteletben tar tására is. Mert 
aki hozzászokik ahhoz, hogy a maga állás-
pontját csak tárgyilagos érvekkel bástyázza 
körül, és önként adja fel, ha ezek helytelensé-
géről meggyőződést szerez, az a vele szemben 
álló másik félről is feltételezi, hogy ugyan-
ilyen elvek vezérlik. Aki a tárgyilagos állás-
foglalást és a mások véleményének tisztelet- • 
ben tar tását a természettudományok emlőin 
szívta magába, az nem kerékkötője az emberi 
haladásnak, hanem előmozdítója; mert nem az 
ellenmondások, a tévedések és hibák romboló 
negatívuma után kutat , hanem az összhang-
zatos eredmények, az igazságok építő pozití-
vumáért lelkesedik. Egyút ta l híve lesz az igazi 
tekintélytiszteletnek is, mert a tekintély alap-
jául éppen az említett tulajdonságok megva-
lósítását fog ja tekinteni másokban is. 

A természettudományos iskolázottság az em-
beri művelődés eredményeinek és értékeinek 
megbecsülésére nevel, mert a haladás felisme-
résére összehasonlítási alapul kézzelfogható té-
nyekre muta that rá. Ugyanakkor azonban 
alázatra is nevel, mert szemmelláthatóan ál-
l í t ja az ember elé a még megoldásra váró fel-
adatok nagy tömegét. 

Az eddigiekben a természeti oktatásnak ama 
nevelő értékeit mutat tuk be, amelyeket az 
igazság keresésére és megismerésére irányuló 
tevékenység során fe j t ki. Azonban a 
megismerés a nevelésnek csak első lépcső-
foka, amelyet a pozitív irányú állás-
foglalásnak, majd az akarat i elhatározás-
ból folyó cselekedetnek is követnie kell. 
Mindazok, amiket a természeti igazságok 
megismerésével kapcsolatban kiemeltünk, egy-
ben biztosítékai a tanuló megfelelő lelki be-
állítottságának is. Mert szinte elképzelhetetlen, 
hogy az ész okok megvilágításában, a tárgyi-
lagos mérőeszközök segítségével és a termé-
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szet egész rendjébe való beilleszkedéssel alá-
támasztott igazságokat a tanuló maga is ne 
fogadja el ilyenekül. Sőt éppen a kellően irá-
nyított természeti oktatás eredménye, hogy a 
tanuló a megismert igazságokat következmé-
nyeikkel együtt elismeri igazságokként. Ez a 
disszonanciáktól mentes lelki hangolás, mely 
berzenkedés nélkül ha j t fejet az előtt, amit 
igaznak tart, oly nevelési alapot jelent, 
amelyre a nevelő művészi keze maradandó al-
kotásokat építhet, tekintet nélkül arra, hogy 
ezek anyaga a gyermek melyik érdeklődési 
köréből kerül ki. Másszóval, a természettudo-
mányi oktatáson megérlelődött lelki haj lam 
bármély életpályán, bármely viszonyok közt 
is változatlan érték marad. 

Amíg a természeti törvények az embert ér-
telmén keresztül nyerik meg, addig formakin-
csekben, színekben való gazdagsága esztétikai 
megérzésén át kopogtat lelkén bebocsátásért. 
A természet szemlélete elsősorban színérzéket 
fejleszt. Nincs az a művész, aki annyiféle 
színt tudna keverni, az a nyelvész, aki annyi 
jelzőt tudna kitalálni, ahány színárnyalatot a 
természet létrehoz. Ezt csak az vonhatja két-
ségbe, aki még sohasem látta az Alpok ibo-
lyába játszó rózsás színét naplementekor, a 
tenger nagy ti tkokat rejtő sötétkék mélységét, 
aki nem érezte azt a csalódást, amely a festő 
ecsetvonását kíséri, mikor semmiképen sem 
sikerül a vásznára varázsolni a természet leg-
egyszerűbbnek látszó színeit. De a természet 
nemcsak színhatásokkal dolgozik; az általa 
létrehozott formák változata talán még cso-
dálatraméltóbb. Nézzük csak meg egy-egy 
lomberdőben a levelek ezernyi alakját , a vo-
nalak puha hajlásait és merész görbületeit, a 
hópelyhek sokszor minden képzeletet fölül-
múló kristályképleteit, a virágszirmok átala-
kulásának csodálatos lehetőségeit. A termé-
szet színpompája és formai gazdagsága örök 
és kimeríthetetlen forrása a szépet áhítozó lé-
lek ihleteinek. 

A természet azonban nemcsak egyes elszi-
getelten jelentkező benyomások alapján bizo-
nyul szépnek. A jelenségeiben megnyilvánuló 
összhang ugyancsak utolérhetetlen módon pél-
dázza a szépet. Az összhang gyönyörködtetheti 
elsősorban az értelmet. Ez történik, amidőn 
rávilágít arra, liogy a legkisebb szerv műkö-
dése is összhangzatosan illeszkedik az egész 
szervezet életfolyásába, hogy az egyes élet-
jelenségek megnyilvánulásai milyen összren-
dezettséget képviselnek, hogy a természet tü-
neményei mennyire láncszemenként kapcsolód-
nak egymásba és egyenkint lígy illenek az 
egész rendjébe, mint a fogaskerekek a gépe-
zetbe, hogy a parányi hangya és az erdők 
óriásai külön-külön önálló létezők, de együt-
tesen egymásrautaltságukban mégis egymástól 
függő lények. Ez az intellektuális ráeszmélés 
lehet esztétikai élmények forrása, mert a szép 
ugyan nem mindig rendes, de a rend mindig 
szép. Azonban a természettudományi oktatás 
nem elégszik meg azzal, hogy a szépnek e köz-
vetett, vagyis az értelem megvilágításában fel-

villanó megnyilvánulásait aknázza ki a neve-
lés érdekében. Az összhang az alaki és szín-
benyomások összességében közvetlenebbül is 
szolgálja céljainkat. Aki a tavaszi virágzás 
idején j á r j a a színpompás rétet, aki az őszi 
t á j színeinek skáláját hangulat tá tud ja lelké-
ben átalakítani, aki a magas hegy ormáról 
körültekintve csodálja az erdők kiemelkedő 
körvonalait, az nem vonha t ja kétségbe, hogy 
a természet színeinek és formáinak együttes-
ségében megnyilvánuló összhatás élő megtes-
tesítése a szépnek. Ne felejtsük el azonban, 
hogy a lelki gyönyörök forrásai nemcsak egy 
szervünk ál tal közvetített benyomásoktól fa-
kadnak. A hangok harmóniája, az illatok za-
mat ja éppúgy tiszta lelki örömöket fakaszt, 
mint a színek és alakok szépsége. A természet 
ezen a téren is felülmúlhatatlan megtestesí-
tője a szépnek. Avagy melyik zeneszerző ver-
senyezhet az erdő titokzatos zúgásának kísé-
retében felcsendülő bájos madárdallal, me-
lyik hangszer utánozhat ja a tenger moraj lá-
sának egyhangúságában is felemelő dal lamát 
és a vihar haragjának felcsattanó fenségét? 
És hol az a kémikus, aki utánozni tud ja az 
erdő illatát, a kiterített széna álomra szen-
derítő szagát, hol van az a szövőgép, amely 
puhább tapintású bársonyt tud készíteni, mint 
a százados tölgyet bevonó zöld molia és hol 
az a gyár, amely meg t u d j a közelíteni az érett 
szamóca illatos, édes zamat j á t ! 

A természet a maga alkotásával nem hagyja 
érintetlenül az ember egyik érzékszervét sem, 
hiszen talán éppen ez is annak a nagy össz-
hangnak egyik kelléke, hanem bőven gondos-
kodik arról, hogy a szépet minden alakban és 
minden lehető megnyilvánulásában eléje tá r ja . 
I t t kapcsolódik tárgyalásunk menetébe a 
gyermek állásfoglalásának kérdése. A nevelés 
feladata nem merülhet ki abban, hogy a ter-
mészet szépségeit megismertesse a tanulóval, 
ennél továbbmenőleg a r r a is kell törekednie, 
hogy a gyermek élő lelki kapcsolatokba lépjen 
ezekkel. A természetben mégnyilvánuló szép-
nek lelki tar talommá kell válnia és esztétikai 
élményekkel gazdagítania érzelmi világát. A 
szép megismerése a természeten keresztül ne 
legyen nyom nélkül elmúló benyomások gyűj-
tése, hanem tudatosítsa a gyermek ösztönös 
szépérzékét és nemesítse ízlését. Másszóval, a 
nevelés dolga, hogy a gyermek a természet-
ben idővel nemcsak meglássa a szépet, hanem 
szépnek is lássa azt. Mert függetlenül attól, 
hogy az esztétika mit nevez szépnek, az em-
beri izlés a gyakorlatban egyéni és ami az 
egyiknek tetszik, a másiknak csúnya. 

A természet szépsége abszolútum, mert min-
denkit bűvkörébe ragad és univerzális, mert 
a föld minden pontján feltalálható. Részletei-
ben változik, de egészében ugyanaz. A termé-
szeti oktatás tehát, amikor az egyéni ízlésen 
felül álló szépet muta t j a be, egyúttal esztétikai 
mértéket, összehasonlítási alapot is nyú j t . Aki 
a természet szépségein neveli Ízlését, az nem 
tévedhet el sem a színek, sem a formák, sem 
a szavak orgiáiban, a természet ú tmutatása 
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nem hagyja őt cserben. Hivatkozhatunk köl-
tőkre és írókra, akik a legszebb hasonlataikat 
A természetről példázzák és a világ bármely 
nyelvén szóljanak is, természeti képeikkel 
mindig tetszést aratnak. Bizonyára azért, mert 
a természet még a rávaló utalásokban is szép 
és megnyerő. 

A természet szépségeinek a lélekbe szívódó 
szemlélete azonban nemcsak az esztétikai ér-
tékítéletek kialakulására szolgál alapul, hanem 
ugyanakkor teremtő erővel termékenyíti meg 
az alkotó képzeletet is. Amíg ugyanis az 
igazságkeresés ú t j ának taglalásakor megálla-
pítottuk, hogy a természeti jelenségek és 
adottságok tanulmányozása a valóság korlátai 
közé szorítja a fantázia csapongását és ezáltal 
az értelmi tevékenységet a maga helyes vágá-
nyá ra tereli, addig viszont e helyütt le kell 
szögeznünk, hogy a természet szépségeinek 
megismerése megnemesíti, tar talommal tölti be 
a képzelet szárnyalását. A természet szabad 
ölén kivirágzó szín-, alak-, hangbenyomások 
és az ezekből felépülő összhang termékenyítő-
leg hatnak a művészi ihletre és kiváltják a 
lélekből az ott szunnyadó alkotó erőket. A 
természet szépségeiben való elmeriilés a mű-
vészi alkotó képesség bölcsője, sőt a művésze-
tek története azt mutat ja , hogy egyúttal meg-
új í tó és megifjító forrása is. Hányszor esett 
meg, hogy amikor egyes irányzatok már tel-
jesen kiélték magukat célkitűzéseikben, ú j 
meglátásokért, ú j célokért a természethez fo-
lyamodtak és hány művész lelke merített An-
teusként ú j erőt, ú j i rányt a természettel való 
összetalálkozás lelki élményeiből. A természet 
az a kulcs, amely k i t á r j a az emberi lélek tar-
talékainak legtitkosabb kapuit és felszabadítja 
a mögöttük rejtőzködő képességeket. Lehet, 
hogy a zárt ajtók mögött sok embernél, talán 
a legtöbbnél üres kamrákra találunk, hiszen 
nem lehet mindenki művészi haj lamú, de épp 
a nevelés feladata, hogy ezekbe is nemes tar-
ta lmat raktározzon. Lehet, hogy eközben szá-
mos gyermek képzelete szárnyakra kap és 
megtalál ja az u ta t az alkotáshoz is, lehet, 
hogy nagyon sok gyermek lelkében csak 
visszhangot sikerül fakasztani alkotóerő nél-
kül. A nevelőnek azonban minden esetben kö-
telessége, hogy kopogtasson a gyermeki lelkek 
kapuin. Akár művészi hajlamok megnyilatko-
zásában, akár a szép megszeretésében, vagy 
kr i t ikai értékelésében nyilvánul meg a termé-
szet szépségeiben való elmerülés hatása, a ne-
velés jó munkát végzett, mert a képzelet szár-
nyalását igazi értékek felé irányította. Íme 
tehát az az állásfoglalás, amelyet a természeti 
oktatás van hivatva a tanuló leikében feléb-
reszteni, önként érlelődik és ennek az ered-
ménynek csak egy feltétele van: ne zárjuk el 
a gyermeket a természettől, hanem minél 
közvetlenebb kapcsolatot teremtsünk a gyer-
mek és a természet között. Messze vezetne 
annak megállapítása, hogy e feladatnak mik 
a módszertani feltételei. Elég, ha kijelentjük, 
hogy a legjobb el járás az, ha a gyermek mi-
nél gyakrabban átengedi lelkét a természet 
közvetlen behatásainak. 

Meg kell éreztetni a tanulóval, hogy a ter-
mészet rendjét a mindennapi események fölé 
emelkedő örökös célok i rányí t ják, észre kell 
vennie, hogy e célok közé tartozik a haladás, 
a fejlődés, az élet és a halál soha fel nem bil-
lenő egyensúlya. Rá kell eszmélni arra, hogy 
a halál az élet kapu ja és az élet nem végződik 
ott, ahol a halál az egyik mondat végére pon-
tot tesz. Rá kell döbbenni arra, hogy élőlény 
és élettelen tárgy együttesen és külön-külön 
is egy magasabbrendű akarat önkénytelen 
szolgája és egy örökkévaló elgondolás meg-
valósítója. De mindez a felismerés ne speku-
latív következtetések eredménye legyen, ha-
nem a tények tárgyilagos szemléletének folyo-
mánya. A gyermeknek észre kell vennie, hogy 
a mérleg egyik sepernyőjében a támadás fegy-
verei vannak, a másikban ugyanoly súllyal 
esnek latba a védelem eszközei. Az erővel 
szemben áll az ügyesség, az izommal a fur-
fang, a karmokkal a gyors láb, a szarvakkal 
a fürge szárny. A látás élessége szembekerül 
a színváltoztatás képességével, a jó fül a hang-
talan járással. A természet egyensúlyát gyö-
nyörűen példázza a legerősebb állattal, az ele-
fánttal szemben a legkisebb élőlény, a bakté-
rium, melynek ereje sokaságában van. És 
mindezeknek átértését önként követi az átélés, 
annak a belátása, hogy az ember is csak egyik 
láncszeme ennek a mindenségnek és a r ra hiva-
tott, hogy hol védjen, hol segítsen, építsen, 
hol meg irtson, pusztítson, kisebbítsen. Esz-
köz ő is annak a magasabb akara tnak a kezé-
ben, amely vigyáz a mindenség egyensúlyára, 
hogy fel ne boruljon. Érezni fogja, mikor ke-
gyetlenség, lelketlenség a pusztítás és mikor 
kötelesség. A magasabbrendűségbe való behe-
iyezkedés diktál ja majd, hogy a fészekből ki-
hulló fecskefiókát ne t iporja el, a fakadó rü-
gyet ne tépdesse, de pusztítsa el a dúvadat és 
ir tsa a gazt. í gy tisztul meg és általánosul a 
jó és rossz fogalma, nem a hasznosság antro-
pomorf szempontjából, hanem a természetet 
mozgató magasabb erők értékeléséből. 

A jó felismerése szabályozza az egyén állás-
foglalását a közösséggel szemben is. A termé-
szet ezen a téren sem hagyja útbaigazítás 
nélkül azt, aki tanácsért fordul hozzá. Kit ne 
hatna meg az ösztönös szülői szeretet ezernyi 
megnyilvánulása az állatvilágban? Ki nem 
gyönyörködik abban a szívet nemesítő lát-
ványban, amikor a fecske százszor és százszor 
megteszi ú t j á t a fészkéről a mezőre és vissza, 
hogy a csipogva váró fiókáinak éhségét egy-
egy falat tal csillapítsa. És aki hosszabb 
ideig figyeli jövés-menését, példát vehet a szü-
lői gondoskodás pártatlanságáról, amely soha-
sem feledkezik meg a sorrendről és sohasem 
részesíti előnyben a tátogó csőrök egyikét 
sem. Még a legszelídebb állat is fenyegető 
vaddá válik, ha kölykeit veszély fenyegeti és 
önfeláldozásában minden óvatosságról elfelejt-
kezve, nem tekinti ereje gyengeségét, hanem 
szembehelyezkedik az ellenséggel. Máskor meg 
példát lehetne venni az állatok ragaszkodásá-
ról jótevőik i ránt és hűségükről gazdájukkal 
szemben. Vagy akit a mai társadalom legna-
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gyobb betegsége, a szociális érzék hiánya ér-
dekel, az tanulmányozhatja, miképen szolgál-
ják a méhcsalád egyes tagjai a közösség érde-
két önzetlenül, ha kell saját önfeládozásuk 
árán is, miként olvad bele az egyéni érdek a 
közösség célkitűzéseibe a hangyák szorgosko-
dásában, mikép lép az eltiport hangya helyébe 
száz másik, hogy a megkezdett munkát élete 
árán is befejezze; mikép vállalja a költöző 
madarak vándorlásakor a legerősebb az élen 
való szárnyalás nehéz és felelősségteljes mun-
káját és milyen tervszerűen váltogatják egy-
mást ebben a feladatkörben, nem húzódozva, 
hanem becsületesen vállalva az egyénenkint 
rá juk eső részt. Mily föltétlen megadással kö-
veti a gulya, csorda, n y á j vagy falka a vezé-
réül elismert állatot és hogyan őrködnek a 
vadon legelésző állatok kiállított őrszemei a 
nagy tömeg épsége fölött, hogy a fenyegető 
veszély közeledtéről jeladásukkal még ideje-
korán figyelmeztessék őket a menekülésre. 
Folytassuk-e a szociális kötelességek teljesíté-
sének fölemelő példáit az állatvilágból; mu-
tassunk-e rá a synbiozisban élő állatok vagy 
növények munkamegosztására, a növényi és 
állati társadalmak egyéb berendezkedéseire? 
Ezek nevelő értékéből mit sem von le sokak-
nak az a szkeptikus megállapítása, hogy mind-
ez nem tudatosan történik a természet vilá-
gában, hanem csak ösztönös cselekvés, vagy 
az évezredes fejlődés eredménye, amely örök-
lött kényszerként i r ány í t j a az állatot cseleke-
deteiben, anélkül azonban, hogy a maga részé-
ről bármi csekély akara t i elhatározás is érvé-
nyesülne. Ezzel szemben arra hivatkozhatunk, 
hogy az ember magasabb lelki világának elő-
joga, hogy a jó példát nem veleszületett ösz-
tönből, sem máshonnan eredő kényszerből, ha-
nem akaratának szabad elhatározásából követi. 
A példa intő erejéből semmit nem von le az, 
hogy az akaratnak milyen szerepe volt benne, 
éppen úgy, ahogy a költemények, írásművek, 
példabeszédek nevelőhatását sem csökkenti 
egyáltalán, hogy az események, amelyeket az 
illető erkölcsi igazság példázására leírnak, a 
valóságban soha meg nem történtek. A neve-
lés a példák ú t j án való szemléltetés becsét 
éppen abban látja, hogy nemes elhatározáso-
kat érlel, utánzásra késztet és cselekvésre in-

gerel. Er re a célra pedig a természet példái-
nak megfigyelése elsősorban alkalmas, mert 
minden más szemlélettel szemben az a nagy 
előnye van, hogy az élet, a valóság területén 
mozog- és így a legmegkapóbb és bizonyára a 
legmaradandóbb élmények forrása. 

I t t kapcsolódik tárgyalásunk menetébe az 
akarat i nevelés kérdése. Az a gyermek, aki 
az igazat, szépet és jót az emberi ítélőképes-
ségtől, Ízléstől és akarattól független alakban 
megismerte, aki megtanulta igaznak elismerni 
azt, ami ra j ta kívül áll, szépnek, amit nem ő 
alkotott és jónak, ami fölötte áll, az nem ha-
bozhat értelmének, érzelmeinek és erkölcsi értéke-
lésének példájára akara tá t is mindezek szolgála-
tába állítani. Kívánja az igazat megismerni, 
szeretné a szépet élvezni, óhaj t ja a jót tenni. 
Minderre mi ad neki bőséges alkalmat? Első-
sorban ismét maga a természet. A természet 
jelenségeinek, élőlényeinek további önkéntes 
megfigyelése kitölti vágyait, felszabadítja lel-
két rosszindulatú haj lamai alól. A természet-
tel való közvetlen kapcsolat keresése nemes 
tartalommal tölti ki a foglalkozása, kenyér-
keresete kényszerű vagy önkéntes megszakí-
tásából származó szabad idejét és ezáltal meg-
menti a rossz társaság, a helytelen és egész-
ségtelen szórakozás és a tévútra terelő olvas-
mány káros következményeitől. A természet 
szépségeiben való gyönyörködés magasztos 
érzelmekkel telíti lelkét, eközben erősíti és 
edzi testét. A természet világában megnyilvá-
nuló törvények gyakorlat i szemlélete pedig 
t isztí t ja erkölcsi felfogását, nemesíti akaratát . 

Az értelmi, érzelmi és akarat i Én ilyen meg-
tisztulása függetlenül a céltól, amely idáig 
vezette, okvetlenül az isteni elismerésére is kell, 
hogy emelje a lelket. Aki elhiszi, hogy körü-
lötte megdönthetetlen igazságok tornyosulnak, 
abszolút szépségek halmozódnak és a pártatlan 
jóság uralkodik, aki maga is részese akar 
lenni mindezeknek, az egy percig sem riadhat 
vissza annak elismerésétől, hogy mindez egy 
fölséges Kéz munkája, hogy ezt a kezet hódo-
lat illeti meg és nem bírálat. Ebben látom a 
természeti oktatás nevelő értékét; hogy az 
igaz, szép és jó megismerésén, megszeretésén 
és követésén keresztül Isten előtt való hódolat-
teljes megalázkodásra nevel. 

T A 1 Ü G Y I K I Á L L Í T Á Ü M I S K O L C O I Í . * 

Ir ta : BENEDEK BÉLA. 

városokban a nyáron rendezett ünnepi 
hetek közül részünkre a miskolci vált neve-
zetessé azzal a kiállítással, melyet Borsod 
megye és Miskolc tanítósága „Népiskolai 
Szemléleti Gyűjtemények'" címen az ottani 

* A Néptanítók Lapja szerkesztősége is tanulmányozta 
ezt a gyűjteményt, amelyről a napilapok bőségesen irtak. 
Bátran mondhatjuk, hogy ez a gyűjtemény a modern isko-
lának a Tanterv és Utasítás szellemében való tökéletes 

egyik áll. iskola helyiségeiben mutatott be. 
A tanítóság e munkájának igazi értékét Lich-
tenstein László miskolci főispán ünnepi be-
szédében méltatta s a tanügyi kiállítást a „Mis-
kolci-Hét" legsikerültebb alkotásának mondotta. 

megvalósítása. Méltán keltette tehát fel sok külföldi ven-
dégpedagógus figyelmét, akik a legnagyobb elismeréssel 
nyilatkoztak a gyűjteményről. Üdvös dolog lenne, ha az 
ország más vidékén is hasonló gyűjteményt létesítenének. 

(Szerk.) 
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Miskolc főispánjának ez az őszinte megnyi-
latkozása nemcsak a helyi lapok, hanem a 
nagy lapok tanügyi rovataiban is élénk esz-
mecserére adott alkalmat. 

Ennek a népiskolai szemléleti gyűjtemény-
nek forrása visszanyúlik abba az időbe, ami-
kor Borsod megye és Miskolc tanítósága 
Kolumban Lajos kir. tanfelügyelő vezeté-
sével a pedagógiai szemináriumok ú t ján pró-
bálta megyéjének tanügyét a modern kor kí-
vánalmaihoz alakítani. Akinek módjában volt 
a borsodi és miskolci tanítóknak a legutóbbi 
5—6 esztendő alatt végzett ilyen irányú érté-
kes munkáját figyelemmel kísérni, annak a 
legmelegebb hangú méltánylással kell meg-
emlékeznie arról az összeforrásról, együttes 
munkáról, mely a lelkes kezdeményezés kap-
csán a tanügy vezetői és munkásai között 
hamarosan kialakult. Ezek a szemináriumi 
előadások váltották ki az elemi iskolai oktatás 
legnagyobb hiányát, a szemléltetések fogyaté-
kosságát és egyúttal a hiányok pótlásának, a 
szemléltetési anyagok gyűjtésének és elrende-
zésének módját. 

Akik a tanügyi pályán dolgoznak, s akik 
azon többé-kevésbbé vezető munkakört is töl-
tenek be, azok előtt nem lehet kétséges, hogy 
a népiskola sikere s a tanító ügyeskedése és 
áldozatkészsége a szemléltetés helyes és köny-
nyen kezelhető megoldásán fordul meg. Ko-
lumban Lajos vezető kir. tanfelügyelő meg-
találta annak a megfelelő módját, hogyan kell 
a cselekvő szemléltetést a gyakorlatban ke-
resztülvinni. Ezzel Borsod megye és Miskolc 
város tanítóságát olyan sikerhez ju t ta t ta , 
amely — a tökéletesedés biztos reményével — 
végleges vágányra vezeti ezt a kérdést. 

Aki végignézte ezt a kiállítást, csodás mese-
világban találta magát. Ami szépet és jót, 
hasznosat az ész kitalálhatott s a gyermeki és 
tanítói kéz hol párosniva, hol különváltan 
megcsinálhatott, hogy könnyebbé és eredmé-
nyesebbé tegye az iskola munkáját , — az mind 
ott van. Minden tantárgy, minden nevelési és 
tanítási egység ott áll előttünk, agyagból, fá-
ból, szalmából, vasból, papírból, rongyból és 
ki tudja miféle anyagból elkészítve, hol eredeti 
nagyságban, hol miniatűr formában, a szük-
ség szerint idealizálva, vagy a tanítási cél 
érdekében összesűrűsítve, koncentrálva! S 
maga az alkotó kéz a mesterkedés tiszteletre-
méltó ügyességét, sőt sokszor a bűvészkedés 
ezer meg ezer meglepő formájá t árulja el, ki-
aknázva mindent, amit csak lehet s a szemlé-
let eredményessége érdekében, amit csak sza-
bad. Ki gondolt volna valaha is arra, hogy a 
mindenhez értő s a mindent tudó tanító — ha 
kellő elgondolás és vezetés szolgálatába áll — 
annyi örökértéket hordjon össze iskolája szín-
vonalának felemelésére? Csak a mester, aki 
éveken keresztül lankadatlan buzgalommal 
já r ta be a falvakat, összefogni a tanítói érté-
keket, hogy a sok kicsiből szépet, nagyot al-
kosson. A szemléleti gyűj temény katalógusa 
alapján megpróbálunk egy kis áttekintést 
nyújtani mindarról, ami ma Miskolcon — a 

borsodi tanítóság közkincseként — ki van ál-
lítva: 

Az első csoportban az 1—2. osztály szemlé-
leti anyaga került kiállításra. 67 gyűjtemény 
a számolás, írás-olvasás és beszélgetés köré-
ből. S micsoda értékes, ügyes elgondolások! 
Vegyünk például egyet ki s í r juk le, mit mu-
tat s hogyan akar tanítani. „Mikor és hol 
imádkozunk?" A tábla közepén minia tűr temp-
lom. Szinte sugárzik belőle a hit: ebben imád-
kozunk. Oldalt apró szoba, keresztmetszet, 
szépen berendezve; az ágy mellett, este van, 
térden imádkozó gyermek. Amott ebédlő-
szoba, megterített asztal, együtt van a család 
s az egész összetett kézzel imádkozik. I t t a 
hősök oszlopa, magasan álló kereszt, jámbor 
arramenő, özvegy, á rva az alatt mondja el a 
maga mindennapi fohászát. 

Vagy, csakhogy a címeket említsük, Hófe-
hérke, Házépítés, Mikulás, Hősök temetője, A 
tél örömei, Madárvédelem, Szőlőhegyen szü-
retelnek, Betegápolás, Cipészműhely stb. stb., 
egytől egyig a beszélgetés, a meglátás, a meg-
értés könnyítését szolgálják. Figyelve a hoz-
zászólásokat, nemcsak a pedagógus, de a szülő 
is azt mondja, hogy ez a zsúfoltan megtöltött 
kiállítási terem nemcsak a tanításnak, hanem 
a gyermeki élvezetnek és örömérzésnek is gaz-
dag tárháza. 

A 3. osztály anyagát 75 gyűjtemény képvi-
seli. E csoportban a beszélgetés és olvasás 
körén kívül a természetrajzi és földrajzi gon-
dolatok nyertek inkább kifejezést. Annyira 
gazdag és annyira teljes, hogy alig akad taní-
tási egység, amely ebből hiányozna. Mindenre 
van példa. Ki kell emelnünk Borsod vármegye 
nagyméretű domborművű térképét, annyira 
tökéletes tanítói munka, hogy akármelyik 
nagy művésznek is dicséretére válnék. De 
ugyanígy értékes a megye állat tani gyűjte-
ménye, mezőgazdasági beszélő térképe, bányá-
szati térképe, a megye írói, költői térképen 
stb. Megkapó a következő négyes gyűj temény: 
Mit dolgozik édes anyám reggel, délelőtt, dél-
után, este? Előttünk áll, mint kis forgószín-
padon — a család s abban az édes anya egész-
napos munkája. Teljesen kimerített gondolat. 
Ugyanígy kiválnak még Falusi utcarészlet 
városi gyermekek részére és fordítva, Bánatos 
község, Putnoki vásár, Mivel tüzel a magyar 
ember? Stb. A. 4. osztály tanítási anyagából 
41 gyűj teményt látunk kiállítva. Ebben — 
szinte természetesen — a beszélő térképek 
uralkodnak. Ott áll előttünk Nagy-Magyaror-
szág földje népe, s ott állanak városai, hely-
ségei, mindegyik a maga jellegzetes tulajdon-
ságaival. Nem kell tudni olvasni, csak látni 
és nézni: a kőszén, a só, a "kukorica, a szőlő-
fürt , avagy nagy emberek neve, képe, törté-
nelmi adatok. Minden pont, minden hely ön-
maga beszél, hol mi terem, ki született s mi 
történt? A kisebb tanítási egységet felölelő 
gyűjtemények köziil ki kell emelnünk a kö-
vetkező ügyes elgondolásokat: Éj i látogatás, 
A kender feldogozása, Egymás nélkül nem él-
hetünk, Muhi csata, A honfoglalás stb. 
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Az 5—6. osztályos anyagból 64 egységet lát-
tunk kiállítva. Ez a mennyiség, ha aránylag 
keveset is mutat, mégis bőséges útmutatást 
nyú j t arra, hogyan mutassunk és csináltassunk 
meg mindent, s mik kellenek ide, — sokszor 
naivan egyszerű eszközök, hogy e két osztály-
ban is mindent szemléltetve és mindent meg-
csinálva tanítsunk. Kiemelkednek ezen osz-
tály sajátos tárgyai : a vegytan, természettan, 
gazdaságtan, egészségtan, népművészeti ele-
mek az olvasással kapcsolatosan stb. Egy-két 
cím tájékoztat arról, hogy a mestertanítói kéz 
mit is termelt e szakon. — Miért úsznak a 
hajók!. Hogyan lesz a vaskőből kalapács?, Az 
emelő és a mérleg, Éghető ásványok, Telek-
könyv és kataszter, Tésztafélék, Hogyan ültet-
jük a gyümölcsfát? Kirándulás Mezőkövesdre, 
Házi gyógyszertár, A szövetkezetek stb. Aki 
nem látta, el sem képzelheti, hogy e sokszor 
nehéz kérdések milyen ügyesen és sikeresen 
szemléltethetők a megértés és az eredmény 
teljes biztosításával. 

Az újabbkeletű 7—8. osztályos tananyagot 
mindössze 23 gyűj temény képviseli, köztük női 
kézimunka, népművészeti rajzok, szabászat, 
magasabb fokú fizikai tanítások és első segély-
nyúj tás i esetek stb. » 

Külön is kiemelten kell megemlékeznünk a 
statisztikai, gyermektanulmányi, festészeti és 
plasztikai teremről, amelynek munkáit jórészt 
Király Sándor sztb. igazgató gyűj töt te össze. 
Borsod megye iskolái, a tankötelesek száma, 
alakulása, az iskolák jelleg szerint stb. Érde-
kes képet nyúj t a gyermekek táplálkozásáról 
készített grafikon; a pusztuló gyermek — „A 
borsodi anyák már nem énekelnek bölcső-
dalt!" —; gyermektelen, egy, két stb. gyerme-
kes családok száma a megyében. 10 gyermek-

tanulmányi tábla gyermeklélektani magyará-
zatokkal képviseli e kört. E teremben nyertek 
elhelyezést a tanító-művészek festményei, 
szobrai, domborművei, értékes, szebb, elisme-
résre érdemes munkák. Csak itt, ezekből lát-
hat juk, mennyi ügyesség, arravalóság és tettre-
készség lakozik Borsod megye és Miskolc vá-
ros tanítóságában. 

Az összes helyiségek és folyosók munkáit 
Bíró Sándor, az országos h í rű „szlöjdmester", 
miskolci áll. iskolai igazgató rendezte el, s 
azok közé ikta t ta iskolájának gazdag és ta-
nulságos fa-, papír- és agyagmunkáit is, je-
léül annak, hogy csak akarni kell, a magyar 
tanítóság nemcsak kiállításra, hanem a taní-
tással karöltve is tud sokat és nagyot alkotni. 

A tanügyi kiállítást a „Miskolci Hét" kö-
zönsége osztatlan tetszéssel látogatta. Az ér-
deklődés olyan nagy volt, hogy az ünnepi hét 
lezajlása u tán még napokig nyitva kellett 
tar tani . 

Nagy gond volt, hogy a többszázra tehető 
és vagyonilag is igen nagy összeget képviselő 
gyűjteménnyel, különösen a kiállítás fényes 
sikere után — mi történjék. Hodobay Sándor 
Miskolc város megértő polgármestere ügyes 
kézzel fogta fel az ügyet és egy városi — ki-
kapcsolt — üres iskolát adott át e célra. 

Borsod vármegye és Miskolc tanítósága egy 
örökbecsű alkotással lett gazdagabb, mert 
mire e sorok napvilágot látnak, Kolumbán 
Lajos kir. tanfelügyelő szemléleti gyűjtemé-
nye mint Borsod—Miskolci Tanügyi Múzem 
berendezetten és készen v á r j a a hivatalos 
megnyitást, hogy aztán — kellő kiegészítés és 
további tökéletesítés után — e csonka haza 
oktatás-ügyének egyik legértékesebb és leg-
hasznosabb gyűjteménye lehessen. 

Rust német közoktatásügyi miniszter Budapesten. 
Rust Bernhard német birodalmi közoktatás-

ügyi miniszter, Hóman Bálint vallás- és közokta-
tásügyi miniszter meghívására okt. 7-én Buda-
pestre érkezett. A miniszterrel jött felesége, to-
vábbá Kursell miniszteri tanácsos, Burmester 
kormány tanácsos és Farkas Gyula, a berlini 
egyetem magyar tanára. A német vendégeket a 
mátyásföldi repülőtéren Hóman miniszter és 
Szily államtitkár fogadta. Rust miniszter egy 
hetet töltött Magyarországon s ez alatt az idő 
alatt a magyar kulturális intézményeket tanul-
mányozta. 

Hóman Bálint közoktatásügyi miniszter ven-
dége tiszteletére a Gellért-szállóban ebédet adott, 
amelyen résztvettek: Gömbös Gyula miniszter-
elnök, Petri Pál államtitkár, Szily Kálmán ál-
lamtitkár, i f j . báró Wlassics Gyula h. államtit-
kár s a magyar tudományos, művészeti, poli-
tikai és társadalmi élet több kiválósága. 

Hóman Bálint felköszöntője során a követke-
zőket mondotta: 

— A római történetírók egykor csak a rom-
boló ellenséget tudták meglátni a birodalmat 
következetesen nyugtalanító fiatal germán né-
pekben. Félezred évvel később az olaszok, néme-
tek, franciák annalistái hasonló elfogultsággal 
és hasonló szigorúsággal ítéltek az i f j ú magyar 
népről. A történettudomány ezeket a teóriákat 
és az alapjukul szolgáló értékítéleteket régen 
megcáfolta. Azokban a háborúkban egymástól 
addig elszigetelt kultúrák kerültek közvetlen 
érintkezésbe s e kezdetben ellenséges, utóbb bé-
késre fordult érintkezéssel indult meg e műve-
lődési körök közt a kul túr javak kölcsönös ki-
cserélésének folyamata az ú j Európa ú j nemzet-
egyéniségeinek és új, már keresztény nemzeti 
kultúráinak kialakulása. A régi Germánia terü-
letén az ősi germán kultúrából a latin művelő-
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des elemeinek befogadása által alakult ki a 
német nemzeti kultúra. S a neolatin és germán 
nemzeti kultúrákhoz hasonlóan a magyar nem-
zeti kultúra is különféle eredetű művelődési 
elemek, ősi magyar és nyugati latin-germán 
művelődési értékek eredője. 

— Mi magyarok büszkék vagyunk arra, hogy 
a magyar elődök kaput nyitottak a latin és 
germán műveltségnek, belekapcsolódtak a nyu-
gati keresztény kultúrközösségbe és később ke-
lettel szemben annak állandó védelmezőivé let-
tek. Szellemi életünk függetlenségét és nemzeti 
jellegét féltékenyen őrizve, gonddal ápoljuk 
külföldi kapcsolatainkat s ezek sorában a nagy 
német nemzettel szőtt immár történeti értékű 
kulturális barátságot. Nagy öröm tölt el, hogy 
Excellenciád minap megértő elismeréssel szólt 
azokról a kultúrjavakról, melyeket a magyar 
nemzet adott a német kultúrának és ugyan-
ekkor az érintkezést csupán a kul túr javak köl-
csönös cseréjével mondotta elképzelhetőnek. Ez 
a magyar kultúrpolitikának is alapelve s ezért 
meg vagyok győződve, hogy Excellenciád láto-
gatása nyomán a hosszú múlttal dicsekvő né-
met-magyar kulturális érintkezés nemzeteink 
javára mélyülni, kulturális barátságunk erős-
bödni fog. 

Rust Bernhard német közoktatásügyi miniszter 
válaszában a háború alatti német-magyar kap-
csolatokról s a mai német nevelés irányelveiről 
szólt s kiemelte, hogy a német i f júságot az ed-
diginél fokozottabban kívánják szoktatni egyéni 
sajátosságainak ápolására. 

Rust miniszter meglátogatta a Testnevelési 
Főiskolát, ahol Tárczay-Felicides Román mi-
niszteri tanácsos és Szukováthy Imre, a fő-
iskola igazgatója fogadta. A minisztert a mar-
gitszigeti nemzeti sportuszodában Hóman köz-
oktatásügyi miniszter Schmidt József kormány-
tanácsos, az uszoda igazgatója társaságában fo-
gadta és megtekintette a pompás uszodát, majd 
a műegyetemünket látogatta meg. 

Október 10-én Rust Bernhard gépkocsin Deb-
recenbe érkezett, ahová elkísérték Hóman Bá-
lint kultuszminiszter, Petri Pál és Szily Kál-
mán államtitkárok, Kultsár István miniszteri 
osztálytanácsos és Terbócz Miklós miniszteri 
t i tkár. A minisztert az egyetem központi épü-
letének főkapuja előtt dr. Tóth Lajos rektor 
üdvözölte az egyetem dékánjainak élén. 

A fogadtatáson megjelent báró Vay László 
főispán, Varga Elemér dr. helyettes polgár-
mester, az egyetem tanár i kara és még- sok 
előkelőség. Dr. Tóth La jos rektor kislánya a 

Ügyesen dolgoznak a fűzfavesszővel a papi elemi iskola 
vöröskeresztes tanulói. 

miniszternek gyönyörű virágcsokrot nyúj to t t 
át, aki szívélyes hangon köszönte meg a fo-
gadtatást . 

A vendégek ezután megtekintették az egye-
tem épületeit és résztvettek az egyetem által 
rendezett villásreggelin. Délben az egyetem 
ebédet adott a német kultuszminiszter tiszte-
letére. A díszebéd után a német miniszter és 
kísérete a Hortobágyra rándult ki. 

ISKOLÁNKÍVÜLI NÉPMŰVELÉS 

A magyar királyi vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium Diapozitív-Kölcsönző-
jének birtokában lévő vetíthető (üveg-

diapozitív) képsorozatok jegyzéke. 
Kiadatott 1934 október 1-én. 

A *-gal jelölt sorozatok átdolgozás, illetve beszerzés 
alatt állanak és így egyelőre nem kölcsönözhetők ki. 

A vallás köréből. 
200. Bibliai képek az ószövetségből. I—II. rész. 

144 kép. 
201. Bibliai képek az újszövetségből. 72 kép. 
170. Szent Imre királyfi. 42 kép. 
495. Árpádházi Szent Erzsébet. 55 kép. 

Irodalmi tárgykörből. 

a) Húri és magyar mondák. 
206. Rege a csodaszarvasról. 23 kép. 
207. Keveháza. 35 kép. 
208. Buda és Etele. 16 kép. 
209. Isten kardja. 16 kép. 
210. Buda várost épít. 9 kép. 
211. Buda halála. 11 kép. 
212. A catalaunumi csata. 23 kép. 
213. Etele Róma ellen vonul. 11 kép. 
214. Etele halála. 15 kép. 
215. Csaba útja. 13 kép. 
217. Emese álma. 21 kép. 
218. A vérszerződés. 24 kép. 
219. Árpád bejövetele. 30 kép. 
220. Zalán futása. 26 kép. 
221. A fehér ló mondája . 15 kép. 
222. Pusztaszer. 12 kép. 
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223. A szentgalleni barát . 14 kép. 
224. Lehel kiirtje. 20 kép. 
225. Botond. 31 kép. 

b) Népmesék. 
187. Aranyeső-szurokeső. 30 kép. 
188. Aranyszőrű bárányka. 52 kép. 
189. Csipkerózsika. 37 kép. 
190. Csizmás kandúr. 33 kép. 
191. Terül j asztal. 34 kép. 
192. Gólyakalifa. 45 kép. 
193. Jancsi és Juliska. 42 kép. 
194. Hamupipőke. 43 kép. 
198. Hófehérke. 44 kép. 
199. Piroska és a farkas . 29 kép. 
375. Csalavér róka. 68 kép. 

c) Irodalmunk jelesei. 
88. Zrínyi, a költő. 30 kép. 

10(5. A kuruekor költészete. 60 kép. 
289. Csokonai. 48 kép. 
330. Ludas Matyi. 21 kép. 
236. A magyar irodalom újjáéledése. 35 kép. 
266. Katona József. 44 kép. 
267. Vörösmarty Mihály. 56 kép. 

*268. Petőfi Sándor. 31 kép. 
*421. Petőfi élete és költészete. 71 kép. 
370. János vitéz. 45 kép. 
283. Arany János. 31 kép. 

*422. Arany balladái. 95 kép. 
197. Toldi. 42 kép. 
381. Madách élete. 45 kép. 
423. Az ember tragédiája. 20 kép. 

d) A világirodalom remekeiből. 
63. Ilias. 36 kép. 
65. Odyssea. 41 kép. 

280. Goethe. 40 kép. 
300. Schiller. 76 kép. 

82. Shakespeare élete. 50 kép. 
327. Rip van Winkle. 50 kép. 

Történelem. 

a) Magyar történelem. 
279. A ríiagyar nemzet története. I. rész. 39 kép. 
299. A magyar nemzet története. II. rész. 42 kép. 
284. A magyar nemzet története. III. rész. 49 kép. 
290. A magyar nemzet története. IV. rész. 49 kép. 

* 97. A honfoglalás. 64 kép. 
118. Szent István és utódai 1077-ig. 51 kép. 
108. Szent László és utódai. 45 kép. 
288. A tatárjárás és az utolsó Árpádházi királyok. 

62 kép. 
107. Magyarország az Anjouk és utódaik alatt. 88 kép. 
248. A Hunyadiak kora. 83 kép. 
105. A mohácsi vész kora. 58 kép. 
196. Kuruc-világ. I—III. rész. 120 kép. 
419. II. Rákóczi Ferenc. 58 kép. 
292. Mária Terézia és II. József. 69 kép. 

*348. A magyar reformkorszak. 112 kép. 
* 45. A szabadságharc. 60 kép. 
*341. A Bach-korszak és a kiegyezés. 64 kép. 
*116. Ezredév. 103 kép. 
*449. I. Ferenc József emlékezete. 110 kép. 
*496. Magyar asszonyik a nemzet életében. 54 kép. 

203. Trianoni Magyarország. 55 kép. 

b) Egyetemes történelem. 
144. Az ókor története. 41 kép. 
367. A középkor története. 43 kép. 
145. Az újkor története. 44 kép. 
274. Babilon. 34 kép. 
235. A kereszténység kezdete és a népvándorlás. 

54 kép. 

297. A görög császárság és Kelet-Európa. 112 kép. 
94. Itália története. 90 kép. 

345. Az olasz királyság története. 123 kép. 
146. Angolország története. 65 kép. 
281. Nagybritannia és Írország története. 100 kép. 
148. Franciaország középkori története. 79 kép. 
143. Franciaország újkori története. 102 kép. 
347. A francia forradalom és a reakció kora. 82 kép. 
277. Nagy Napoleon. 109 kép. 
113. A német-római császárság. 92 kép. 
302. Németország ú jkor i története. 116 kép. 
278. A német egység kialakulása a XIX. században. 

82 kép. 
295. Bosznia és Hercegovina története. 91 kép. 
344. Oroszország legrégibb története. 59 kép. 
353. Oroszország újkor i története. 99 kép. 
354. Oroszország a XIX. században. 88 kép. 
276. Spanyolország története a középkorban. 58 kép. 
282. Spanyolország újkori története. 85 kép. 
366. Amerika felfedezésének története. 76 kép. 
351. Észak-Amerika története. 90 kép. 

98. Dél-Amerika története. 60 kép. 

c) A világháború története. 
*396. A világháború előzményei. 25 kép. 
*397. A déli harctér. 40 kép. 
*398. Az északi harctér. 41 kép. 
*399. A nyugati harctér. 80 kép. 
*442. Az oroszok a Kárpátokban. 41 kép. 

d) Művelődéstörténet. 
* 12. Az ősember és kultúrája. 68 kép. 
*478. Az emberi lakás fejlődése az őskortól napjain-

kig. 58 kép. 
*392. A kereskedelem története. I. Ókor. 50 kép. 
*393. A kereskedelem története. II. Középkor. 50 kép. 
*394. A kereskedelem története. III. Üjkor. 50 kép. 
*395. A kereskedelem története. IV. Legújabb kor. 

46 kép. -
*403. A pósta története. I—II. rész. 125 kép. 

Művészettörténet. 

a) Képzőművészetek. 
242. Az ókori keleti népek művészete. 49 kép. 
360. A görög építészet története. 51 kép. 

90. A magyar festészet története. 60 kép. 
445. Régi dicsőségünk a képzőművészet mestereinek 

remekeiben. I—III. rész. 128 kép. 
*372. A Szépművészeti Múzeum régi képtára. 74 kép. 

400. A háború a képzőművészetben. 67 kép. 
4. Budapest képzőművészeti emlékei. 48 kép. 

471. Buda műemlékei. 50 kép. 
472. Pest műemlékei. 48 kép. 
154. A budavári királyi palota. 59 kép. 
487. Az őskoronázó Székesfehérvár és királysírjai. 

45 kép. 
492. Felvidéki várak és kastélyok. 34 kép. 

48. Görögország műemlékei. 58 kép. 
328. A világ nevezetesebb építészeti csodái. 70 kép. 

b) Iparművészet. 
485. Magyar faragások. 38 kép. 
484. A magyar nép bútora. 40 kép. 
479. A lakásberendezés története és művészete. 58 kép. 
480. A női divat története és művészete. 45 kép. 
171. Magyar úri hímzések. 45 kép. 
172. Magyar népi hímzések fajtái. 35 kép. 
173. Magyar csipkék. 34 kép. 
174. Magyar hímzés. 35 kép. 
175. Hogyan hímezzünk. 28 kép. 
477. A magyarság hímző- és szövőművészete. 44 kép. 
494. A magyar fazekasok munkája és művészete. 

40 kép'. 
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77. Hazánk népies agyagipara. 51 kép. 
491. Az ötvösség története. 39 kép. 
452. A magyar katonai egyenruhák története. 33 kép. 

Néprajz. 
182. A magyarság néprajza. 25 kép. 
183. A magyarság életmódja. 31 kép. 

*493. Magyar népviseletek. 30 kép. 
ICO. Göcsej. 120 kép. 
83. A finn nép és kultúrája. 55 kép. 

Földrajz. 
*151. Budapest szépségei. 100 kép. 

177. Buda a XIX. században. 54 kép. 
178. Pest a XIX. században. 52 kép. 
176. Csonka-Magyarország. 62 kép. 
488. Vas vármegye ismertetése. 98 kép. 
179. A csehek által megszállt Magyarország. 18 kép. 
180. Az oláhok által megszállt Magyarország. 48 kép. 
181. A szerbek által megszállt Magyarország. 40 kép. 
376. Nyugati Tibeten át Körösi Csorna Sándor nyom-

dokain. 55 kép. 
374. Japán. 78 kép. 

Fizikai és csillagászati földrajz. 
132. Az atmoszféra. 36 kép. 
313. A sivatag. 46 kép. 
314. A puszták. 46 kép. 
115. A vulkánok. 49 kép. 
311. A sarkvidékek. 53 kép. 
315. Az óceán. 51 kép. 
312. A havasok. 46 kép. 
125. A hegyek keletkezése. 43 kép. 
114. A földrengések. 42 kép. 
373. A földrengésekről és a messinai katasztrófa. 

60 kép. 
316. A földalatti vizek. 56 kép. 
317. A tavak. 57 kép. 
318. A patak. 45 kép. 
468. A folyók. 50 kép. 
130. A folyók munkája . 56 kép. 
126. A hegyek pusztulása. 48 kép. 
129. A szél munkája . 43 kép. 
329. A világ nevezetesebb természeti csodái. 54 kép. 
155. A föld mint égitest. 39 kép. 

*455. A csillagos ég. A nap és bolygórendszere. 60 kép. 

Természetrajz. 

a) Növénytan. 
165. A növények életmódja. 58 kép. 
390. A növények élete. 47 kép. 
388. A növény teste. 55 kép. 

51. A növények rendszere. I. Virágtalan növények. 
52 kép. 

80. A növények rendszere. II. Virágos növények. 
58 kép. 

100. A falusi ház és kert virágai. 100 kép. 

b) Állaltan. 
391. Az állatok élete. 43 kép. 
389. Az állati test szerkezete. 41 kép. 
380. Az állatok rendszere. I. Gerinces állatok. 51 kép. 
379. Az állatok rendszere. II. Gerincleien állatok. 

52 kép. 
*243. A rovarok szerepe a virág életében. 81 kép. 
265. Hasznos madaraink és védelmük. 65 kép. 

*259. Mi van a vízcseppben. 61 kép. 
117. A tenger kincsei. 58 kép. 

c) Ásványtan és földtan. 
363. A kristályok birodalma. 59 kép. 
377. Hasznos ércek. 54 kép. 

322. A föld története és az őslények nyomai. 52 kép. 
369. A föld kérge és a fontosabb kőzetek. 44 kép. 

Egészségtani előadások. 
*342. Az ember anatómiája és élettana. Kb. 50 kép, 

141. A helyes és egészséges táplálkozás. 59 kép. 
*501. A tisztaságról és a tisztálkodásról. 45 kép. 
*426. Csecsemő- és kisdedápolás. 100 kép. 
*502. A gyermek és egészsége. 93 kép. 
*503. Az asszony és egészsége. 77 kép. 
*406. A tuberkulózisról. 
*504. A nemi betegségekről. 50 kép. 
*103. Az alkoholizmusról. 
*505. A bél fertőzéses megbetegedései. 46 kép. 
*506. A trachoma. 35 kép. 
*507. Balesetek megelőzése. 50 kép. 
*411. Az első segély nyújtásáról . 

205. Ipari és ólommérgezések. 26 kép. 
* 92. A régi Magyarország gyógyfürdői. I—II. rész. 

100 kép. 
Mezőgazdasági előadások. 

a) Földművelés, kertészet, erdészet. 
168. Talajművelés és talajjavítás. 49 kép. 
167. Szerves trágyák. 27 kép. 
244. A műtrágyázásról. 71 kép. 

165. A növények életmódja. 58 kép. 
364. Miből lesz a termés és hogyan nő a vetés. 

43 kép. 
256. A búzatermelésről. 60 kép. 
251. A kukoricatermelésről. 62 kép. 
286. Termesszük a kukoricát jobban. 23 kép. 
166. Rétek és legelők művelése. 59 kép. 
158. Legelőgazdálkodás. 76 kép. 
262. A bagolypille hernyójának kártétele elleni véde-

kezés. 18 kép. 
287. A mezei pockok (egerek) elleni védekezés. 

32 kép. 
362. Főzelékfélék termelése és eltartása. 28 kép. 
250. Főzelékfélék termelésére útmutatás. 28 kép. 
486. Téli újburgonya termelése. 40 kép. 
431. Az édes nemes torma termesztése. 25 kép. 
498. Gyümölcstermesztés és faültetés. 40 kép. 
499. Gyiimölcsfakártevők és az ellenük való védeke-

zés. 54 kép. 
500. Gyümölcsfák nyesése. 50 kép. 
460. öszibarackfaiiltetés és nyesés. 21 kép. 
433. Szövetkezeti gyümölcstermelés Olaszországban. 

49 kép. 
305. Szőlőművelés. I—IV. rész. 98 kép. 
331. Kisgazdák mint gyógy- és fűszernövénytermelők. 

12 kép. 
100. A falusi ház és kert virágai. 100 kép. 

*361. Az erdő művelése és haszonélvezete. 67 kép. 
101. A m. kir. mezőgazdasági múzeum. 48 kép. 

b) Állattenyésztés. 
271. A baromfiak hasznosítása. 43 kép. 
273. A baromfiállomány javítása. 51 kép. 
252. Baromfibetegségek 51 kép. 
254. Mesterséges keltetés és nevelés. 38 kép. 
247. Baromfiólak és baromfitenyésztési berendezések. 

68 kép. 
253. Baromfitenyésztésünk hasznos berendezése. 

20 kép. 
272. Tojás- és baromfiból hogyan pénzelhetünk. 

51 kép. 
261. Hússertéstenyésztés. 21 kép. 

*357. A sertés tartása és tenyésztése. 55 kép. 
263. A bor júnevelésről. 20 kéj). 
255. Az istálló egészségügyi kellékei. 26 kép. 
306. A mételykór, tiidő-, gyomor- és bélférgesség. 

28 kép. ' 
* 78. Tejgazdaság. 23 kép. 
269. Kecsketenyésztés és annak haszna. 22 kép. 

*142. A magyar ló használata és tenyésztése. 85 kép. 
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*270. A házinyúltenyésztés, a hús és a szőrme értéke-
sítése. 18 kép. 

* 13. A méhészetről. 40 kép. 
*365. A selyemhernyótenyésztésről. 65 kép. 

Bányászat, ipar és technika. 
298. A bánya. I—II. rész. 85 kép. 
138. Magyar találmányok és feltalálók. 48 kép. 
245. Hogyan készül a cukor. 37 kép. 
340. Hogyan késziil a ruha. I. rész. 57 kép. 
339. Hogyan készül a rulia. II. rész. 65 kép. 
338. Hogyan készül a ruha. III. rész. 41 kép. 
246. A cseppfolyós levegő a kémiai ipar szolgálatá-

ban. 38 kép. 

Kölcsönzési feltételek. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

Diapozitív - Kölcsönzőjének képsorozatait mindenki 
igénybe veheti, aki azokat kulturális közcélokra hasz-
nálja fel. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium a 
diapozitíveket vagy közvetlenül, vagy az illetékes 
törvényhatóság népművelési bizottsága révén kölcsönzi 
ki. az e célra szolgáló kérőlapok útján. Kérőlap a 
törvényhatósági iskolánkívüli népművelési ti tkároknál 
kapható. A kérőlapot a kölesönvevők olvashatóan ki-
töltve és aláírva beküldik a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium Diapozitív-Kölcsönzőjének (V., Báthory-
utca 12). A Diapozitív-Kölcsönző a diapozitíveket köz-
vetlenül a kölcsönvevő címére küldi meg 

A diapozitívek kikölcsönzése díjtalan. Csupán a 
karbantartási költségekre fizetendő 20 fillér soroza-
tonkint azok részéről, akik a diapozitíveket közvetle-
nül személyesen és nem postán veszik át. Két, 20 kép-

nél kevesebb képet tartalmazó sorozat egynek számít. 
A képeket tartalmazó csomagokat a Diapozitív-Köl-
csönző vidékre bérmentetlenül ad ja postára, tehát az 
odaszállítási postaköltségeket a kölcsönvevő a csomag 
átvételekor fizeti. A visszaszállítási postaköltségeket 
azonban a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszté-
rium viseli, így a képek visszaszállítási költségei a 
kölcsönvevőt nem terhelik. 

A Diapozitív-Kölcsönző háromnál több diapozitív-
sorozatot csak a legkivételesebb és kellően megokolt 
esetekben kölcsönözhet ki. Űj diapozitív-sorozatok 
csak a kintievők beszolgáltatása után kaphatók. Cél-
szerű a kérőlapon az elsősorban kívánt diapozitív-
sorozatokon kívül más megfelelő sorozatokat is fel-
venni minél nagyobb számban, mivel gyakran előfor-
dul, hogy a kért sorozatok valamennyi példánya már 
kikölcsönöztetett. 

A diapozitíveket a Diapozitív-Kölcsönzőből való el-
szállítás napjá tó l számítva, Budapesten egy, vidéken 
legkésőbb két héten belül kell visszaküldeni a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium Díapozitív-
Kölcsönzője címére (Budapest, V., Báthory-utca 12, 
földszint). 

A kikölcsönzött diapozitívekért a kölcsönvevő anyagi 
felelősséggel tartozik a kézbesítéstől kezdődően mind-
addig, amíg a képeket a Diapozitív-Kölcsönző ismét 
át nem veszi. 

A diapozitív-sorozatok képei a megfelelő dobozok-
ban és számozásuk sorrendjében küldendők vissza. 

A szövegeken semmi változtatást eszközölni nem 
szabad. Tilos tehát egyes részeket zárójelbe tenni, át-
húzni, pótlásokat beszúrni stb. Ha a szövegek változ-
tatással érkeznek vissza, a szöveg árát tartozik a köl-
csönvevő megtéríteni. 

G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

A négyzetes oszlop. 
írta : ANTAL FÜLÖP. 

A kockát már ismerték a gyermekeim, mikor 
iskolánk folyosójára egy négyzetesoszlopalakú 
(hasáb) szekrényt hoztak, amelyre nagyobb 
virágcserepet szándékozott állítani igazgatónk. 

V—VI. osztályos gyermekeim meglátták az 
ú j bútordarabot s nézegették, vizsgálgatták. 
Tetszett nekik. Csupán az nem fért a fejükbe, 
hogy nem volt befestve. 

Lá t tam az érdeklődésüket s ezt az alkalmat 
fel akar tam használni, tehát az oszloppal fog-
lalkoztunk. Megismertettem magát az oszlopot 
s begyakorlásul az oszlop felületének kiszá-
mítására indítottam a gyermekeket, akik ezzel 
kapcsolatban a r ra is vállalkoztak, hogy bizony 
ők az oszlopot befestik s akkor nem kell má-
zolót hivatni s annak fizetni. 

Ennek a tanítási órának menetetét szeret-
ném itt megrögzíteni. 

T A N Í T Á S . 

Előkészítés. 
a) A kocka és a tégla fogalomjegyeinek fel-

újítása; az érdeklődésnek a négyzetes oszlopra 
való irányítása. — I t t van ez a test, — mon-
dom s kiteszem azt a nagyobbalakú kockát, 

amit közösen készítettünk. — Szeretném, ha 
elmondanátok mindazt, amit erről tudtok, — 
szólok, mire a gyermekek elmondják, hogy 
hat ha tá r lap ja van s ezek mind négyzetek; 
hogy ezek a négyzetek mind összeillők; hogy 
a lapok szögei mind derékszögek. Aztán tég-
lát teszek a gyermekek elé. — It t is van valami 
— mondom. — Ez tégla. — Annak is hat oldal-
lapja van, de csak kettő-kettő összeillő. — Az 
oldalapjai téglalapalakúak, a szögei derék-
szögek, — mondják. — Mondjatok néhány 
téglaalakú testet! — A tanterem, a szekrény, 
a tolltartó, a tanterem szemetesládája, — so-
rolják el a gyermekek a környezetükben talál-
ható téglaalakú testeket. (Mindez a foglalom-
felújítás szükséges ahhoz, hogy a négyzetes 
oszlop fogalmához könnyen hozzájuthassanak 
a gyermekek.) 

— Kinn a folyosón lát tatok valami ú j bú-
tordarabot. — Igen, azt tegnap hozták. — Az 
egyik oldalát ki is lehet nyitni. Abban polcok 
vannak, — szemléltető eszközöket t a r tanak 
majd benne. — Még nincs befestve. Az igaz-
gató bácsi hívat ta is a mázolót, aki be fogja 
festeni, — mondják a gyermekek. — A tete-
jére virágcserepet tesznek, az díszíti majd a 
folyosót, — számolnak be a gyermekek mind-
arról, amit az ú j bútordarabbal kapcsolatban 
tudnak. (Érdekes, hogy az alakjáról egyetlen 
gyermek sem szólott, azért azt külön kellett 
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felújítanom.) — Milyen alakú az a virágáll-
vány1? — Ilyen magas, ilyen széles, — mutat-
ják. — Négyzetalakú, — mondja az egyik, de 
pontos mértani meghatározását egyik sem 
említi. — Hozzátok be azt a virágállványt, — 
mondottam s a gyermekek behozták. 

b) Célkitűzés. — Vizsgálgassuk ezt is úgy, 
amint a múltkor a téglát és a köbdeeimétert 
•vizsgálgattuk! — tűzöm ki a tanítás célját. 
(Az ilyen célkitűzések azért értékesek, mert 
a gyermekek a már előzőleg megszerzett szem-
pontokra támaszkodnak. Ugyanis a gyermekek 
tudják már, hogy a kockának az oldallapjait, 
az éleit, a szögeit vizsgálgattuk, tehát a sok 
kérdést mellőzhetjük, csupán i rányi tanunk 
kell a szemlélődést.) 

Tárgyalás. 
a) A négyzetes oszlop vizsgálata. — Vizsgál-

gassuk először ezeket a nagyobb oldallapjait! 
— Négy ilyen nagyobb oldallapja van, — mond-
ják s biztonság kedvéért meg is számlálják a 
gyermekek. Én hallgatok, várok s ezzel kész-
tetem őket további gondolkozásra. — Ez a 
négy oldallap egyenlő. — Összeillő, — hasz-
nálja egy gyermek a hallott kifejezést. — Ez 
ráillik erre, ez meg erre, — nézegetik, mére-
getik, mutogatják. Eddig a r ra még- egyik gyer-
mek sem tért ki, hogy ezek a lapok téglalapok. 
Nem is kérdezek utána, hanem a táblára 
gyorsan téglalapot rajzolok. A gyermekek rá-
néznek, összehasonlítják a virágállvány oldal-
lapjaival s már mondják is: — Ez a négy ol-
dal téglalapalakií. — Itt is van még két lapja. 
Azok a véglapok, — mondom meg a nevét 
azért, hogy ők is használhassák. — Ezek négy-
zetlapok. — Egybeillőek, mert ha ezt ráteszem 
erre, egymást teljesen fedik, — okoskodik az 
egyik s a többiek jóváhagyják, ami azt mu-
tat ja , hogy társuk megállapítását elfogadják. 

— Most már azt szeretném, ha valaki meg-
mondaná, hogy ezt az oszlopot — használom 
a másik nevét — hány s milyen lap határolja, 
— szólok, hogy az eddigi szemléletek eredmé-
nyét velük foglaltassam össze. Az egyik gyer-
mek szépen, értelmesen össze is foglalja. El-
mondja, hogy ezt az oszlopot hat lap hatá-
rolja. Ezek közül a négy oldallap egybeillő és 
téglaalakú, a két véglap pedig egybeillő négy-
zet. — Váj jon hol látunk ehhez hasonló osz-
lopokat? — viszem közelebb az „oszlop" szót 
a gyermekekhez, hogy annak mélyebb tartal-
mat adjak. — Á kerítéseknél, a tornácon is 
ilyen oszlopok vannak, — mondják, ami azt 
mutat ja , hogy az oszlopra ráismernek, azzal 
tisztában vannak. Most az oszlop egyik élét 
megfogom és nézegetem. Er re ők is az éleket 
vizsgálgatják, számlálgatják s megállapítják, 
hogy annak 12 éle van s hogy ezek közül a 
téglalapok éle négy s az hosszabb, mint a 
négyzetes véglapok négy éle. 

Hogy az eddigi szemléletek eredményét le-
rögzítsem, elmondatom az oldal- és véglapok 
számát, a lakját , az élekről szerzett szemléle-
teket. 

Hogy a gyermekeket önállóbb szemlélődésre 

szoktassam, most sem szólok, hanem az egyik 
oszlop csúcsát megfogom. Erre ők is a csú-
csokat vizsgálgatják, számlálgatják. — Ennek 
az oszlopnak nyolc csúcsa van, — állapít ják 
meg a gyermekek. — Most már sok mindent 
tudunk erről az oszlopról. Mondjátok el! — 
szólok, hogy az eddigi szemléletekről való be-
számolásra késztessem a gyermekeket, akik el 
is mondják az eddigi szemléletek eredményét. 

Aztán szögmérőt veszek elő. Ezt a gyerme-
kek elkérik s a lapok szögeit méregetik. — 
Ezek mind derékszögek. Er re ezt mondom: — 
Sokszor használhatta az asztalos ezt a derék-
szöget, mikor ezt a virágállványt csinálta. 
— E r r e valószínű, hogy végiggondolják, hogy 
hol használhatta az asztalos a derékszöget 
készítés közben. (Az ilyen elgondoltatásoknak 
nagy az értéke, mert velük az elképzeltető 
képességet fejlesztjük.) 

— Mert ennek az oszlopnak a véglapjai 
négyzetek, azért úgy is nevezhetjük, hogy 
„négyzetes oszlop", „négyzetes hasáb" — mon-
dom s a táblára írom. 

— Í r j u k fel, mi mindene van ennek a négy-
zetes oszlopnak, — mondom, a gyermekek dik-
tál ják s én a táblára írom, mely összefoglalás 
után a tábla képe ez lesz: 

Négyzetes oszlop (hasáb). 
4 téglaalakú oldallap, 
2 négyzetalakú véglap, 
12 él (4+8 = 12), 
8 csúcs, 
szögei derékszögek. 

b) A négyzetes oszlop méregetése. Méter-
rudat adok a gyermekek kezébe, mire azok a 
virágállvány éleit méregetik s megállapítják, 
hogy azon csak kétféle hosszúságú él van. A 
téglalapok magassága 85 cm, szélességük pedig 
42 cm, amely adatokat a táblára írom. (Egy-
szerű, sima oszlop volt. Ha valami díszítés 
lett volna ra j ta , ezeket is megbeszéltük, meg-
mértük volna.) — Mérjétek meg a belsejét is, 
— szólok, hogy a gyermekeket további mére-
getésre s ezzel kapcsolatos gondolkozásra kész-
tessem. A gyermekek megmérik a virágáll-
vány belsejének hosszúságát, szélességét s 
megállapítják, hogy ott rövidülés van, mert 
a deszka szélessége i t t már nincs beleszámítva. 

c) Több négyzetes oszlop készítése, vizsgál-
gatása. — I t t vannak ezek a kockák, — mon-
dom s játékkockákat rakok a gyermekek elé. 
— Váj jon lehetne-e ezekből négyzetes kockát 
összeállítani? — szólok, mire a gyermekek je-
lentkeznek s olyan oszlopot raknak össze, 
amelynek az a lapja csak egy kocka. — Most 
meg olyan négyzetes oszlopot szeretnék, 
amelynek az a lapja két kocka, — mondom. A 
gyermekek kezdik is rakosgatni, de csakhamar 
megállapítják, hogy két kocka nem lehet a 
négyzetes oszlop alapja, mert annak alapja 
nem négyzet, hanem téglalap. Aztán az épí-
téssel tovább kísérleteznek s rájönnek, hogy 
négy kocka már lehet a négyzetes oszlop 
alapja. 

— Vágjatok ki ebből a répából négyzetes 
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oszlopot! — szólok s répát, kést adok a gyer-
mekek kezébe, akik faragják a répát, közben 
egymást taní tgat ják, szemmértékkel méregetik 
s így elkészül a négyzetes oszlop. 

— Vájjon van-e itt a tanteremben négyzetes 
oszlop? — kérdezem, a gyermekek keresgél-
nek, de nem találnak. — Vájjon kinn az ud-
varon lehet-e? — kérdezem. Most a gyerme-
kek gondolata az udvaron járkál, négyzetes 
oszlopot keresgél. — A kerítés oszlopai, — 
mondják s ott megállnak. Arra nem is gon-
dolnak, hogy faragot t gerendák hevernek ott 
rakáson s azok is négyzetes oszlopok. Való-
színűleg azért nem gondoltak erre, mert azok 
fekszenek. Éppen azért arra is rámutatok, 
hogy a négyzetes oszlopnak nemcsak állni, ha-
nem feküdni is lehet. — Mi ez? — kérdezem 
s egy négyzetes oszlop modelljét állítom a 
gyermekek elé. — Négyzetes oszlop, — felelik. 
— S ez? — kérdezem s ugyanazt az oszlopot 
lefektetem. — Az is négyzetes oszlop. — Igen, 
de az alapja most nem négyzet. — Azért mert 
téglalapon fekszik, -— állapítják meg a gyer-
mekek. — Vájjon így is megvan ezen a négy-
zetes oszlopon mindaz, ami ide a táblára fel 
van írva? — késztetem a gyermekeket a négy-
zetes oszlop fogalmi jegyeinek a keresésére, 
amit meg is ta lá lnak a lefektetett oszlopon. 
— Talán az udvarban is vannak ilyen lefek-
tetett négyzetes oszlopok? — Igen a geren-
dák. — Vájjon hány éllapja, hány éle, 
hány csúcsa van azoknak? — indítom meg a 
gyermekeket az elképzelésre, amire az életben 
sokszor lesz szükségük. Ök gondolkoznak s be-
számolás közben lerajzoltatom a gerendát s a 
rajzon mutatják a lapokat, éleket, csúcsokat. 
Ezzel a négyzetes oszlopnak az életben való 
felismerését már biztosítottam is. 

d) Három-, öt-, hat- stb. oldalú oszlop. — 
Igen, de nem mindig készítenek olyan oszlo-
pokat, amelyeknek az alapjuk négyzet. I t t 
van egy oszlop! — mondom s egy háromoldalú 
oszlopot tesznek a gyermekek elé. — Ennek csak 
három oldallapja van. — A véglapjai nem négy-
zetek, hanem csak háromszögek. — Azért van 
három oldala, mert az alapja és a fedőlapja 
háromszög, — keresik és ál lapít ják meg a 
háromoldalú oszlop lényeges kellékét a gyer-
mekek. 

— Váj jon erre a lapra lehetne-e oszlopot 
építeni? — kérdezem s egy ötszöget rajzolok 
a táblára. A gyermekek gondolkoznak s meg-
állapítják, hogy lehetne. — Hogyan? — indí-
tom a rajzban való kifejezésre, ami ezen a 
fokon már nehézséget nem okoz, mert hiszen 
a mértani testeket rövidülésükkel is le tud-
ják rajzolni. A gyermekek a táblához mennek 
s közösen tervezgetik az ötoldalú oszlop fel-
építését és annak lerajzolását. (Közben törül-
getnek, de az nem baj. A fő az, hogy okos-
kodjanak s törekedjenek magukat rajzban ki-
fejezni. Ha kell segítek is, hogy az a gyen-
gébbek előtt is tisztábban álljon.) — Miféle lap 
ennek az oszlopnak az alap és fedőlapja? — 
Hány oldalú lett az oszlop? — Hány szöge 
van ennek az ötoldalú oszlopnak? — Hány 

csúcsa van? — Milyenek a szögei? — kérdezem 
s a gyermekek gondolkoznak, méregetnek s 
megállapítják az ötoldalú oszlop lényeges je-
gyeit. (Tanítás közben éreztem, hogy ez már 
nehezebb feladat, mert hiszen itt már erősebb 
elképzelésre ván szükség. Éppen azért egy öt-
oldalú oszlop modelljét is a kezemben tar tot tam 
s mikor szükség volt rá, azon szemléltettem, 
vagy pedig a helyes elképzelést ra j ta meg-
erősítettem. Eközben azt tapasztaltam, hogy 
az élek és a csúcsok megszámlálása még a va-
lóságban is nehezen ment. Ez azonban neve-
lési szempontból is értéket jelent, mert a gyer-
mekeket türelemre s erősebb megfigyelésre 
szoktatja.) 

— Most meg erre építsetek oszlopot, — szó-
lok s hatszöget rajzolok a táblára. A gyer-
mekek ezt is ugyanúgy rajzolgatják, mint az 
előzőt s magam is úgy használom fel a liat-
oldalú hasáb modelljét. 

— Hol lát tatok az életben három-, öt-, liat-
oldalú oszlopokat? — kérdezem. A gyermekek 
azt mondják, hogy láttak többoldalú oszlopot 
az egyik ház kapujában, de nem tudják hány 
oldalú volt. — Legközelebb nézzétek meg, 
számláljátok meg az oldallapokat s mondjátok 
meg, hány oldalú oszlop az, — késztetem meg-
figyelésre a gyermekeket. 

e) A négyzetes oszlop hálója. Menjünk vissza 
ide a négyzetes oszlophoz. I t t van ez a cso-
magolópapír. I t t a méter, az olló, a ragasztó-
szer, vonalzó. Készítsünk közösen ilyen négy-
zetes oszlopot, de kisebb alakban. A négyzet 
oldala 10 cm legyen, — mondom, de itt több 
méretet nem adok. — Rajzol juk előbb le a 
négyzetet, — mondja az egyik s közben 
szerkesztünk, rajzolunk a papirosra négy-
zetet. — Mije lesz ez az oszlopnak? — Az 
alapja, — mondják. — De hagyjunk itt valami 
kis nyelvet, amivel összeragaszthatjuk, — 
szólok az alapnál azért, hogy később már a 
gyermekek maguk gondoljanak erre. Megraj-
zoljuk a nyelvet, aztán tovább haladunk. — 
Most az oszlop egyik oldalát kellene meg-
rajzolnunk, — szól az egyik. — De nem tud-
juk, hogy milyen magas legyen az oszlop, — 
veszi észre a hiányt a másik. — Huszonöt cm, 
— mondom s a gyermekek odarajzolnak egy 
huszonöt cm hosszú és tíz cm széles tégla-
lapot. — Egy oldala már van az oszlopnak, 
— mondom. — Még hármat kell rajzolni, — 
állapítják meg a gyermekek. Előre tervezzük, 
hogy a hiányzó három oldalt még hová ra j -
zoljuk, aztán közös munkával ezek is a papi-
rosra kerülnek. — Ez jön ide, ez az oldal 
i d e . . . — számítgat ják gondolatban a gyerme-
kek. — Még fedőlapot is kell rajzolnunk. — 
Azt olyanra rajzoljuk, mint az alaplap, — 
mondja a másik s felrajzolnak még egy négy-
zetet s arra a nyelvet, ami ott van az oldal-
lapon is. — Most vágjuk ki, — szól az egyik 
s ollójával szépen körülvágják a négyzetes 
oszlop hálóját, majd megragasztják. — Hátha 
valamelyik részét elhagytátok, — mondom 
tréfásan, mire a gyermekek megszámlálják a 
lapokat, a szögeket, az éleket, a csúcsokat. 
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— Ki tudná felrajzolni egy háromoldalú 
oszlop hálóját1? — kérdezem, mire többen je-
lentkeznek s közös munkával felvázolják a 
háromoldalú oszlop hálóját, majd ugyanígy az 
öt- és hatoldalúét is. Ezeket azonban i t t nem 
vágat juk ki. 

— Vájjon hány oldalú oszlop hálója le-
het ez! — mondom s különböző többoldalú 
oszlop hálóját terítem a gyermekek elé. Azok 
számlálgatnak, elképzelnek s megállapítják, 
hogy hány oldalú oszlop hálóját szemléltetem. 

f) Összehasonlítás. Hogy az oszlop fogalma 
minél tisztábban megrögződjék a gyermekek 
lelkében, azt a következőképen hasonlítom 
össze az előzőleg megismertetett mértani tes-
tekkel: — Miféle mértani testeket ismertek 
ír.ost már? — A kockát, a téglát és az oszlo-
pot. — Mi a különbség- és hasonlóság a négy-
zetes oszlop és a kocka között? — A kockának 
minden oldala négyzet, a négyzetoszlopnak 
pedig csak az alapja és a fedőlapja. — A koc-
kának is hat lapja van meg az oszlopnak is. 
— A téglának is meg a négyzetes oszlopnak 
is tizenkét éle és nyolc csúcsa van. — És így 
tovább mondják el a különbséget és hasonló-
ságot a gyermekek. 

Begyakorlás. 
a) Hasábkészítés papirosból. A gyermekek 

megadott mérték szerint, kártyapapirosra le-
rajzolják a különböző oldalú hasábok hálóját, 
azt kivágják és összeragasztják. (Mindez eset-
leg kézimunkaórán történhetik, mikor hasábot 
nem önmagáért .készíttetünk, hanem dobozt, 
gyufa tar tó t vagy más használati tárgyat.) 

b) Hasábkészítés agyadból. Kézimunkaórán 
különböző oldalú hasábokat készíttetünk 
agyagból. (Esetleg krumpliból, répából vága-
tunk ki hasábokat.) 

c) Feladat. Igaz, hogy a hasáb térfogatáról 
nem beszéltünk, de a négyzet és a téglalap terii-
letét már ki tudják számítani a gyermekek. 
Hogy önálló gondolkozásra szoktassam, fel-
új í tom a négyzetdeci méter fogalmát s ezt a 
feladatot adom: Vájjon hány négyzetdecimé-
tert fog festeni a mázoló akkor, mikor ezt a 
virágállványt befesti. — Ez itt téglalap. Ez is, 
ez is, — mondom. Ezek pedig négyzetek. Az 
alaplapot aligha fogja befesteni a mázoló, — szó-
lok. Erre a gyermekek gondolkozni kezdenek 
s valószínű, hogy többen rá is jönnek a szá-
mítás módjára. (Nálam rájöttek.) S ez nagy 
öröm nekik s buzdítólag hat. A következő 
órán közösen számítjuk ki, hogy hány négy-
zetcentimétert fest azon a hasábon a rajzoló. 
(A gyermekek minden indítás nélkül vállal-
koznak arra, hogy befestik az oszlopot.) 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Magyar Népiskola. Az állami tanítók és óvó-
nők országos egyesületének hivatalos lapja. 
A szeptemberi számban Kapunyitáskor címen 
Berkényi Károly í r t vezércikket. Tálos József 
a tanítói hivatásnak magasabbrendű megbecsül-
tetést követel. A tanítók balatonbogiári üdülő-
házát a lap büszkén muta t ja be és ismerteti 
írásban is, illusztrációkban is. Közli a lap a 
gyermeki értelemről szóló tanulmányt. Figye-
lemreméltó Bökényi Dániel cikke Széchényi és 
Hetényi szelleméről és Kerék Péter cikke 
a népiskolai felügyeletről. A lap még a 
nemzeti munkahéttel és a nyári tanítói előlép-
tetésekkel is foglalkozik. Hírrovata változatos 
és kimerítő. 

Országos polgári iskolai tanáregyesiileti köz-
löny. A folyóirat, melyet dr. vitéz Sághelyi La-
jos szerkeszt, szeptemberi számában vezető-
helyen meleg méltánylással ünnepli Havas Ist-
vánt, a polgári iskolai tanáregyesület érdemes 
elnökét, nyugalomba vonulása alkalmából. Az 
elnök azonban, mint tudjuk, nemcsak tanár, ha-
nem író és poéta is, a Petőfi-Társaság főtitkára 
és penzióját ezúttal azzal kezdi meg, hogy a 
folyóiratba hatalmas cikket ír a pedagógiai 
Lexikon érdekében. Cikket írt még az érdekes 
füzetbe Böhla Lajos, Szenes Adolf (a polgári 
iskola reformjáról), Izsák Gyula Lajos, Tiboldi 
József és mindezen kívül az egyesületi 
eseményekről, az irodalom és a szaksajtó 
híreiről és általában a lap körébe vágó neveze-
tesebb mozzanatokról kimerítő tudósítást talá-
lunk. 

Mezőgazdasági Népoktatás. A gazdasági szak-
tanítók közleményének októberi száma hangu-
latos vezércikkben köszönti az ú j iskolai évet; 
majd a magyar falu egészségügyéről elmélke-
dik és a r ra a megállapításra jut, liogy a szak-
tanítók szemében a magyar élet a legdrágább 
érték a világon. Mi azt hisszük, hogy minden 
magyar emberre nézve az a legnagyobb érték, 
mert élet nélkül semmi egyéb se érhetne semmit 
sc. Oberhammer Géza a tehenészet aktuális je-
lentőségéről ír. névtelen cikkíró pedig a téli 
háziiparról és külön a magyar közoktatásügy-
ről a genfi nemzetközi értekezleten. Érdekes 
Mikófalvay Jenőnek a nőnevelésről írt cikke is. 
Némi túlzása ellenére is sok megfontolásra ér-
demesek az újságíró-földműves Nagy Ferenc 
megjegyzései is a magyar falunak szánt köny-
vekről. 

Tanítók Lapja. Az országos ref. Tanítóegyesület 
hivatalos közlönye, szerkeszti a bizottság közre-
működésével az egyesület elnöke: Ormós Lajos. 
Megjelenik havonként kétszer. A most meg-
jelent szeptemberi szám túlnyomó részében kü-
lönféle tanítói gyűlések meghívóit s az 1 9 3 4 / 3 5 . 
iskolai évben használatos tankönyvek jegyzé-
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két, iskolai fölszerelések árjegyzékét stb. közli, 
kisebb részében pedig pedagógiai értekezéseket 
Tőrös Károly, Bod Lajos, Vörös Lajos, dr. Nagy 
Lajos tollából. Az Irodalom rovatban Varga 
Lajos ismerteti Karácsony Venczel verseit. A 
Vegyesek rovat tanügyi és iskolai hírei nagyon 
változatosak és élénkek. 

Nógrád-Honti Kultúra. Az ideiglenesen egyesí-
tett két vármegye népoktatási szervezeteinek 
hivatalos közlönye. Szeptemberi száma közli a 
kettős vármegye tanítóegyesületének 1933/34. 
tanévi működéséről szerkesztett terjedelmes tit-
kári jelentést, mely annak bizonysága, hogy a 
tanítóság kul túrmunkája meglehetősen intenzív 
és változatos volt. Finta István szép versét is 
közli a lap és a Szeptember c. cikkben hangu-
latosan ír az ú j tanév beköszöntéséről. A hiva-
talos élet élénkségéről a lap sok hivatalos ren-
delet közlésével tesz bizonyságot s ezek között 
az Eötvös-alap Biztosítási Osztályának fölállí-
tásáról tájékoztatja olvasóit. Hírrovatában a 
grafológiának igyekszik híveket szerezni. 

Magyar Asszony. A Magyar Asszonyok Nem-
zeti Szövetségének hivatalos értesítője megyén-
ként ismerteti a Szövetség helyi fiókválasztmá-
nyainak agilis tevékenységét és a központ irá-
nyító munkáját és el kell ismerni, hogy a Szö-
vetség általában áldásos hivatást tölt be a tár-
sadalom közszellemének fejlesztése terén. A szö-
vetség elnökévé Melezer Lilla országgyűlési kép-
viselőt választották s a többi tisztviselői állásra 
is a magyar társadalom női kiválóságai ke-
rültek. 

Magyar Ünnep. Tanügyi havi folyóirat, meg-
jelenik Szegeden. Szerkeszti Viezay Lajos. 
A szeptemberi füzet legnagyobb részét az ok-
tóber 6-iki gyászünnep és a vele összefüggő 
események emlékei foglalják le. Sujánszky 
György, az aradi tizenhárom vér tanú gyóntató 
papja meghatóan, reszkető szívvel í r j a le a hős 
tábornokok utolsó óráit, melyekről a pap és a 
hazafi összhangzó bánatával beszél. -A szám 
többi közleményei is megfelelnek a történelmi 
kegyeletnek, ami a lap tar talmát és szellemét 
általában jellemzi. Szép Lampérth Géza verse 
s a revíziós órára szánt előadás, valamint lel-
kesek azok az ünnepi beszédek is, amiket októ-
ber 6-ra közöl a lap. 

Alföldi Népművelés. A Csongrádmegyei Álta-
lános Tanítóegyesület hivatalos lapjának szep-
temberi számát Csernai Mátyás kissé heves stí-
lusban írt Nagy izgalom a tanítóság körében 
című cikke nyit ja meg, mely az előléptetések 
és kinevezések elhalasztásából és az lij nyugdíj-
törvény végrehajtásából túlzott következtetést 
von le. Cikkének több megállapítása nem felel 
meg a valóságnak. Cikk van még a lapban a 
bécsi iskolák pedagógiai szelleméről, melyben 
megelégedéssel á l lap í t j a meg a cikkíró, hogy 
sok hasonlóság van benne a mi iskoláink szel-
lemével. Másik cikk a nyári pedagógiai ese-
ményekről ad számot. Külön foglalkozik a szent-
gotthárdi iskolaszanatóriummal is, valamint a 
helyettes tanítók budapesti nyaraltatásával . 

Francia tanügyi lapokból. 

Mozgófényképek a tanítóképzés 
szolgálatában. 

A z oktatófilmnek már az első, Rómában tartott 
nemzetközi kongresszusán szerepelt a tárgy-
sorozatban egyrészt a hivatásos kiképzés, más-
részt pedig a gyermeklélektan. Ezúttal ennek a 
két tárgynak a közös területét szándékozunk 
tanulmányozni, vagyis a nevelők hivatásos 
képzését a gyermeklélektannak és ez utóbbi 
alkalmazásának: a nevelésnek a segítségével. 

Az élőkép ú t j á n folyó tanítás nagy előnyben 
van a könyvvel szemben, mert látható és mozgó 
példával helyettesíti a szóbeli magyarázatot, 
míg emennek előbb percepcióvá, majd foga-
lommá s végül az ész diktálta cselekedetté kell 
átalakulnia. Nem szenved kétséget, hogy azért 
az okoskodás is elmellőzhetetlen és a könyv is 
megtart ja a maga helyét, de az is bizonyos, 
hogy a szemléltetés, a példaadás mindig a rövi-
debb, hatásosabb út. 

Könnyen felfoghatni tehát, mekkora értéket 
jelentenek a mozgófényképek az úgynevezett ú j 
nevelés elméletének, de kivált gyakorlatának 
terjesztésénél a fiatalabb, de meg az idősebb 
tanítók körében is. Hiszen a tanítóképzőkkel 
kapcsolatos gyakorlóiskolák sem mind kifogás-
talanok, sokhelyütt még ma is a hagyományos 
oktatás folyik bennök, nem ismerik s nem is-
mertetik a cselekvő iskola bevált eljárásait. A 
már működő tanítók számára létesített tovább-
képző tanfolyamok felfrissítik ugyan az emlé-
kezést, ízelítőt adnak a neveléstudomány hala-
dásáról és főleg alkalmat nyújtanak ugyan az 
ú j módszereknek s jeles nevelők uj jmutatásá-
nak megismerésére, de ritka, holló közülök az 
olyan, amely egyesítené valamennyi megkívánt 
föltételt a modern tudományos módszerek ma-
gyarázatára és bemutatására. Aki jó filmen lát-
hatta a gyermekeket munkaközben s megért-
hette az igazi nevelő szerepét, az olyan útra-
valót szerzett pályájára, mely fölér a szóbeli és 
írott előadásokból merített készültséggel. 

E filmek végtelen fontossága nem szorul bő-
vebb megokolásra, mert a tanítóképzés a gyer-
mekekhez, ezeken át meg a nemzethez vezet el, 
így tehát az egész nemzet haladása azon múlik, 
hogy a nevelő jól érti-e a maga feladatait. Ha 
nem érti meg, akkor a holt technika, a gépies-
ség és a tévedés jut uralomra s az eredmény a 
gyermeki lélek elsatnyulása. De ha megérti, 
minden reménység jogosult, mert ezzel a testi, 
értelmi és erkölcsi egészség hatol az iskolába s 
átalakítja, szépíti s megtermékenyíti mind a 
gyermekek, mind a tanító életét. 

Erre számos ország adott már példát. De itt 
végtelen óvatosságra van szükség, mert előfor-
dult, hogy a didaktikai módszereknek s az iskola 
erkölcsi és társas életének bemutatására szol-
gáló mozgófényképek megválasztásánál nem 
állottak a modern tudományos kutatásoknak és 
fölfedezéseknek színvonalán. Néhol sikeresnek 
vélt leckeórákat adtak elő, amelyek azonban a 
modern lélektan megvilágításában téveseknek 
bizonyultak. Így aztán az Egyesült Államokban 
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és Buenos-Ayresben megesett, hogy a film nagy 
szuggesztív erejét voltakép tévtanok terjeszté-
sére használták fel. 

A jó film előállításának legelső feltétele, hogy 
jeles filmtechnikusok mellett a kor színvonalán 
álló pszichológusok működjenek közre. De még 
jobb, ha oly kísérleti vagy mintaiskolák állanak 
rendelkezésre, amelyekben a tökéletességig vi-
szik az ú j módszereket s ahol a filmes elevené-
ben lesheti el azokat az eljárásokat, melyek 
széltében követésre méltó mintákul szolgálhat-
nak. 

Az alábbiakban megkíséreljük a tanítóképzés 
előmozdítására alkalmas film kellékeinek meg-
határozását. 

a) Legyen szigorúan tudományos, egyetemes 
és egyszerű. 

b) Mutassa be a gyermekeknek következő 
iskolai ténykedését: 1. Az auto-edukatív (ön-
oktató) fölszereléseknek (Montessori, Agazzi, 
Alessandrini, Decroly, Audemars és Lafendel, 
Artus stb.) használatát. — 2. A cselekvő iskola 
anyagának előállítását és kezelését a növendé-
kek által. — 3. A tanulmányi és ellenőrző mód-
szereket (Winnetka, Dalton-módszer stb.). — 
4. A kézügyességet az egyes tantárgyakkal kap-
csolatban (munkaiskola). — 5. A cselekvő isko-
lának az érdeklődési központok programmján 
alapuló eljárásait. — 6. A bizonyítómunkát, ké-
pek, tárgyak, szövegek kiválasztását, egyéni fel-
dolgozásukat, az ebből származó kollektív mun-
kát. — 7. A „vidám iskola" technikáját és gya-
korlatát: elrendelt és fegyelmezett tevékenysé-
geket, viszonylagos szabadsággal a választás-
ban s az időbeli sorrendben. 

c) Mutassa be a gyermekeket az élet higiéni-
kus, erkölcsi, szociális és művészi célzatú tény-
kedéseinek közepette: 1. Táplálkozási higiénia, 
tekintettel a gyermeki szervezet növekedésére. 
— 2. Fizikai egészségtan (testgyakorlás és be-
tegségelhárító napkúra). — 3. Hasznos tevé-
kenység a szabadban (kertészkedés). — 4. Kéz-
művesség (asztalosság, dobozkészítés, lakatos-
munka stb.). — 5. Iparművészet (mintázás, fes-
tés, fonás). — 6. A növendékek önkormányzatá-
nak fokozatai (egyéni megbízatások, csoportok, 
vezetők, együttes megvitatások, iskolai alkot-
mány). — 7. Karének és zenekar. — 8. Ritmikus 
testgyakorlás. — 9. Játékok. — 10. Sportok és 
kirándulások, utóbbiak egészségügyi, sport- és 
ismeretszerző célzattal egyaránt. 

d) Mutassa be a tanító tevékenységét: 1. A 
gyermek megfigyelését, emennek spontán csele-
kedeteiben (osztályozás s ennek alapján a gyer-
mek vérmérsékletének és lélektani típusának 
meghatározása). — 2. Ellenőrzést tesztek segít-
ségével. — 3. A tanító közreműködését a foglal-
kozásbeli irányításnál (13—15 éves növendékek-
nél). — 4. A tanító szerepét a föntebb b) pont 
alatt vázolt tevékenységek közben. — 5. A tanító 
kiegyenlítő munkásságát a növendékek aktuális 
érdekei és a társadalom követelményei (tan-
terv, vizsgák) közt. 

c) Illusztrálja az iskolával kapcsolatos tevé-
kenységeket (tanítóképzés, továbbképző tan-
folyamok, a tanfelügyelőknek, mint a tudomá-

nyos pedagógia szakértőinek szerepe, iskola-
orvosok, ezeknek preventív és szelektáló mun-
kássága, iskolai ápolónő, mint összekötő a csa-
láddal, különleges iskolák a rendellenesek szá-
mára stb.). 

Amint e felsorolásból látható, a tér óriási. 
S mindeddig semmi, vagy alig valami történt 
e nagy hiány kipótlására. Nem érkezett-e el az 
ideje, hogy ezt a sürgős és lényeges feladatot 
technikailag, tudományosan és nemzetközi ala-
pon megoldjuk! Dr. Adolphe Ferriére. 
Pour l'Ére nouvelle (Párizs), 
1934 aug.-szept. szám. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Trikál József: „Új élet a régi romjain". (Szent 
István-Társulat kiadása.) 

Trikál József most megjelent ú j könyvében is 
a filozófia ú t ja i t jár ja , ettől kér választ a r ra a 
mindannyiunkat közelről érdeklő kérdésre, ho-
gyan alakul ki és milyen lesz a csődbe jutott 
emberiség jövője. Mert, mint mondja, a mai 
ember vonásait is évszázadok bölcseleti eszméi 
rajzolták fel és amit a bölcselet eltorzított — 
Isten képmását — a bölcseletnek kell újból 
helyreállítania. 

Gondolatvilágunk kialakulását ismertetve meg-
állapítja a szerző, hogy az újabb kor a régivel 
szemben a nagy meghasonlás kora. Az ember 
mindennel meghasonlott. Meghasonlott hitével, 
államával, bölcseletével, tudományával, erköl-
cseivel, társadalmi berendezésével és jogrendjé-
vel. Az empirizmus és racionalizmus nyomán 
kialakult liberalizmus megszüntette a társa-
dalmi osztályokat, egyedekre morzsolta azokat 
és azután felfalta vagy jármába vetette a kü-
lön-külön gyenge egyedeket. Megszületett az 
osztálygyűlölet, a harc a társadalom egyes osz-
tályai ellen, az anarchizmus s végül a bolseviz-
mus. A tőke telhetetlen pénzvágya, a gazdasági 
liberalizmus rettenetes túltengése volt a világ-
háború oka és igazi mestere is, ami azután tény-
leges rabságba taszította az egész emberiséget. 

Az ú j világ, ú j szellem feladata ismét helyre-
állítani az egységet az ember érzelmi és értelmi 
világa között. Az ú j világ állaniférfiai, mint 
Mussolini ós Hittler, eltolják a szofisták ész-
járását és dicsőítik az ösztönt, az ösztönből fa-
kadó józan észt. Ez az ösztön, mint belülről 
fakadó célszerűség és magából kigördülő len-
dítőkerék ér célt és vezeti céljukhoz a népeket. 
Ma ezek az ösztönök irányít ják az életet és tu-
dományt. Ezért áll ma minden átalakulás előtt: 
az állam, a társadalom, a gazdasági élet beren-
dezése. És amíg minden ú j alakot nem nyer, az 
emberek nem talál ják meg helyüket és formá-
jukat. Egy azonban bizonyos, hogy a liberaliz-
musnak menthetetlenül vége, a szocializmus 
már megszűnt osztálygyűlölet lenni, a fajnak, 
népnek, a nyelvnek, a közös múltnak megbecsü-
lésévé vált. 

A nemzetek nem tűrik már tovább azt a pénz 
hatalmán felépült személytelen és törvényekkel 
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megfoghatatlan radikális hatalmasságot, amely 
az egész világot, minden nemzetet, minden nem-
zeti intézményt, minden kultúrát szipolyaival 
és polipkarjaival állandóan fojtogatott. Az ú j 
civilizáció már nem a természetellenes nemzet-
közi életet, hanem minden népnél a in aga ter-
mészetes nemzeti életét éli. A nyomán kialakuló 
világnézet és életberendezés nem ellenséges egy 
népnek sajátos nemzeti törekvéseivel és egyéni 
életformáival szemben sem, megbecsül minden 
nacionalizmust, amelynek gyökere a nép, a 
nemzet, a faj . Viszont ki akarja vetni a nemzet 
vérkeringéséből mindazokat, akik nem a nem-
zet eszményeit vallják, hogy helyükbe azokat 
tegye, akik a nemzetet alkotják, a nemzet gyö-
keréből sarjadnak. 

A kibontakozás xítjait keresve megállapít ja 
Trikál József, hogy eltévelyedéseit belátva, a 
bölcselet is megtérőben van. Fordulása nyomán 
ú j világszemlélethez érkeztünk, amely folyta-
tása és fejlesztése a középkornak, amely tovább-
szövése a klasszikus görög és keresztény szel-
lemnek. Győzelmesen halad előre a népies gon-
dolat, amely azt tanít ja, hogy a népcsaládban 
mindenkinek egyforma a joga, egyforma a kö-
telessége, az egyenlőség, testvériség és szabad-
ság mindenkinek java, aki a néphez tartozik. 
Megváltozik a magántulajdon formája is, mert 
mindenünk, testünk és lelkünk, ingó és ingatlan 
vagyonunk éppúgy a közé, mint a miénk. A ma 
legégetőbb és legfontosabb törekvése a munka 
megszervezése, biztosítani azt, hogy minden 
ember résztvehessen a nemzet, minden nemzet 
a nemzetek megszervezett munkaközösségében. 

Ma már az emberek jobban tudnak elmélkedni 
az élet és a lélek titkairól is, mint régebben. 
Ma sokkal több költő. író, művész és bölcsész 
hívő, mint a X I X . században, ma az intelligen-
cia és a nép sokkal buzgóbb, mint a század ele-
jén, ma a nemzetek lángelméi kezdik újból Isten 
felé fordítani szemeiket, ma minden nagy szel-
lem önmagában fedezi fel az ismeretlent, a 
nagy titkot. Ü j szellemiség küszöbén állunk s 
ennek a szellemiségnek terjedése és általánossá 
válása fogja meghozni az emberiség megváltá-
sát, fogja megalapozni ezen a földön az Isten 
országát. 

Trikál József pompás munkáját azzal az ér-
zéssel tesszük le, hogy a kibontakozásra meg-
jelölt útjai — mint ő mondja — nem elérhetet-
len utópiák, mert Isten szándéka nem a zűr-
zavar, a káosz, hanem a rend. Az örök törvé-
nyeknek pedig minden akadályokon keresztül 
érvényesülniük kell. 

Dengl János dr.: A kereskedelmi szakoktatás 
szolgálatában. (Tanulmányok, időszerű kérdé-
sek, harcok.) Budapest, 1934. Kiadja a Keres-
kedelmi Szakiskolai Tanárok Országos Egye-
sülete. (8-r., 306 lap.) 

Szakoktatásügyi életünk utóbbi évtizedeinek 
és pedagógiai irodalmunknak is egyik legagili-
sabb munkását muta t ja be Dengl János köz-
gazdasági kari, most már műegyetemi tanár 
dolgozatainak gyűjteménye annak az egyesület-
nek kiadásában, melyet a szerző, mint 10 év óta 

elnöke, ú j célok szolgálatába állítva be, fölvirá-
goztatott. Kiragadni a felső kereskedelmi isko-
lát a háború és az összeomlás okozta bajok 
utolsó maradványaiból és felemelni arra a 
szintre, amelyen a most már négyévfolyamúvá 
bővült iskolának lennie kell és kivívni a felső 
kereskedelmi iskola számára azt a tekintélyt és 
megbecsülést, amelyet középiskoláink élveznek: 
ezek voltak Dengl János céljai, melyek érdeké-
ben buzgólkodott, dolgozott s harcolt, ha kellett, 
előkelő hármas pozíciójában, mint a közgazda-
sági egyetemi kar nagy tekintélynek örvendő 
tanára, mint a felső kereskedelmi iskolai tanár-
képző intézet igazgatója és mint a Kereskedelmi 
Szakiskolai Tanárok Országos Egyesületének 
elnöke. Erre a nagyrészt polemikus természetű 
munkásságra utal a kötet alcíme is. 

A gyűjteménybe foglalt dolgozatok (szám-
szerint 28 cikk) három csoportba oszlanak. 
Egyik s igen tekintélyes csoportjuk részben a 
kereskedelmi iskolai tanárok képzésének és ké-
pesítésének a legutóbbi évtizedben fölmerült, 
sőt aktuálissá vált reformkérdéseivel, e tárgy 
történetével foglalkozik, másrészt általában a 
felső kereskedelmi oktatás különböző érdekeit, 
didaktikai és szervezeti kérdéseit tárgyalja. Ál-
talánosabb érdekűek a kötetben azok a dolgo-
zatok, melyek szorosabban vett elméleti peda-
gógiai témákat fejtegetnek, így az iskola és élet 
viszonyát a felső kereskedelmi iskolák szem-
szögéből nézve, az általános műveltség fogal-
mát figyelemmel a felső kereskedelmi iskola 
célkitűzésére. A cikkeknek ebbe a csoportjába 
tartozó dolgozatok jórésze ünnepi , vagy leg-
alább is elnöki szózat volt a Kereskedelmi Szak-
iskolai Tanárok Országos Egyesületében s így 
összefoglaló vagy programmatikus szempontok 
adnak nekik az iskolafaj életében különösebb 
érdeket s elvi és történeti jelentőséget. A dol-
gozatoknak második, kisebb csoportja részben 
pedagógiai, részben irodalomtudományi tárgyú, 
alkalmi cikkekből áll, melyek előnyösen egészí-
tik ki szerzőnk érdeklődési körének a kötetben 
bemutatott képét. A harmadik csoportba tartozó 
dolgozatok a magyar gyorsírás tanításának az 
utóbbi években vitássá, sőt harciassá s végered-
ményként áldatlanná vált ügyére vonatkoznak 
és keményen polemikus hangúak. Az a csapás, 
mely az úgynevezett egységes gyorsírásnak az 
iskolában monopóliumot biztosító rendelet által 
a régibb jeles magyar klasszikus gyorsírási 
rendszereket, köztük a Csengery Antal, Czuczor 
Gergely, Arany János közbenjöttével létrejött 
Stolze—Fenyvessy-féle rendszert, továbbá a Ga-
belsberger—Markovics-félét s a népszerű Nagy 
Sándor-féle rendszert is érte s mely sok kese-
rűséget fakasztott a lelkekben, érthetővé teszi 
azt a keménységet és szilárdságot, mely Dengl-
nek, az igaz ügy rendíthetetlen harcosának írá-
saiban jelentkezik. Ezek az írások megmagya-
rázzák azt a mondhatnám vértanúságot is, me-
lyet szerzőnk ez ügyben önzetlenül elvállalt. 
Ázért meg is érdemelték, hogy összegyűjtesse-
nek a magyar gyorsírástanítás-ügy történeté-
nek dokumentumai gyanánt. 

A kötetet a Kereskedelmi Szakiskolai Tanárok 
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Országos Egyesülete nevében Margócsy Emil 
főigazgató, az egyesület társelnöke adta ki pe-
dagógiai életünk jeles munkásának, Dengl Já-
nosnak megtisztelő ajándokul elnöksége tízéves 
fordulóján. Gyulai Ágost. 

Szavalókórusok. Iskolák, dalárdák, leventék és 
műkedvelő-egyesületek számára a legkiválóbb 
költők verseiből két (I—II.) füzet hazafias 
tárgyú szavalókórust szerkesztett Tiboldi Jó-
zsef, akinek énekeskönyvei közismertek s kar-
énekes-könyveit a legtöbb egyházi és világi 
énekkar használja. A szerző ezzel a vállalko-
zásával, az úttörés és hézagpótlás nehéz mun-
kája mellett, nagyon jó szolgálatot tesz a tan-
ügynek, mert olyan műfa j érdekében dolgo-
zott, amely az énekkarokhoz hasonlóan nagyon 
alkalmas arra, hogy a gyermekeket és a tár-
sadalmat egy nagy érzésközösségbe és egy 
egységes nemzeti akaratba olvassza. 

Minthogy a szavalókórusokban való részvé-
telhez a zenei hallás és énekhang nem szük-
séges, azért a nagy gonddal szerkesztett fü-
zetekben, amelyek nép-, közép- és felsőfokú 
iskolákban egyaránt használhatók, a tanítók, 
tanárok és az énekkarvezetők olyan segédesz-
közt nyertek, amellyel a hazafias érzés fej-
lesztését igen eredményesen szolgálhatják. 
(A fíizet ára 2.— P. Megrendelhető a szerző-
nél, Pesterzsébet, Vas Gereben-utca 11. és 
minden könyvkereskedésben.) 

Tiikör. A magyar föld szépségei és Mongolia rejtelmei 
egyformán helyet találnak ennek az értékes folyóirat-
nak most megjelent októberi számában. A legmaga-
sabbrendű irodalomtól könnyed, szórakoztató tréfá-
kig, a fényképezés magyar művészeitől a színház és 
mozi aktuális eseményeiig, gazdagon jutalmazott, ér-
dekes pályázatoktól háziasszonyoknak szóló praktikus 
tanácsokig mindenről bőven talál képet, cikket benne 
az olvasó. Lázár Miklós, Tokaj képviselője, a hegy-
aljai szüretről ír, dr. Révay József a frontharcosok-
ról, Szepeg Béla a magyar atlétika problémáiról, mel-
lettük Kárpáti Aurél, Sárközi György, Balassa Imre, 
Török Sándor, Laczkó Géza nevei, a magyar fény-
képezés mesterei. Vadas Ernő, Nailer F. G., Wallner 
Viktor biztosítják e szám színvonalát. Lapunkra való 
hivatkozás esetén a Tükör kiadóhivatala [Budapest, 
IV., Egyetem-utca 4, Franklin-Társulat] szívesen küld 
mutatványszámot.) 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 
Bruno Hinst: Möglichkeit und Answetulbar-
keit pädagogischer Prinzipien. (Pedagógiai el-
veknek lehetősége és alkalmazhatósága.) 1933. 
64 lap. (Pädagogisches Magazin 1364. szám.) 

Ez a tanulmány a pedagógiának régi, alap-
vető és súlyos problémájához igyekszik hozzá-
férkőzni: a nevelés lehetőségének feltételeihez 
az ellentétes elvek korlátain belül (princípiu-
mok — antinómiák). Evégből a szerző minde-
nekelőtt az alapelvek (principiumok) lényegét 
vi lágí t ja meg: lényegét tekintve csak egy pe-

dagógiai alapelv van, amely azonban közös 
törzsből fakadva éppúgy differenciálódik, mint 
a nevelés célja; az elvek elméleti szempontok 
a gyakorlati nevelés számára, a módszer ezek-
nek az elméleti szempontoknak gyakorlat i 
megvalósítása, a kettőt a pedagógiai megértés 
(ítélőképesség) kapcsolja össze. Minden elv ér-
vényessége még közelebbről megállapítandó 
határozott feltételektől függ. Ezt az összefüg-
gést három szempontból kell vizsgálni: ösztö-
nös, gondolkodásbeli és észszerű viselkedés te-
kintetében. Ekkor jelentkeznek az úgynevezett 
antinómiák, „a törvények ellenkezése" (Kant), 
vagyis két látszólag egyforma érvényességgel 
fellépő tételnek belső ellenmondása. A pedagó-
giai antinómiák egymással szembeállított el-
vek, szempontok, amelyek korrelativ, kölcsönö-
sen összefüggő fogalmakon nyugszanak és így 
látszólagos ellentétük mindig feloldható, mert 
éppen egymást egészítik ki. Szerzőnk három 
ilyen antinómiát igyekszik a „funkcionális" 
gondolkodás módszerével szigorúan rendszeres 
előadásban feloldani, miközben a következő 
eredményekre jut. Az aktual i tás elve akkor 
érvényesíthető, ha az ösztönélet értékekre irá-
nyul vagy ilyeneket közvetít. A liberalitás el-
vének ott van a helye, ahol a gyermekeknek 
érdeklődése kulturális i rányban határozottan 
megnyilatkozik: a szabadság elve egyenes 
arányban van az egyéni érdeklődés kulturál is 
hajlamaival, a tekintély elve fordított arány-
ban. Különös érdeklődésre tar that számot az 
egyéniség érvényesítésére irányuló iskolai 
rendszerek ismertetése (52—55. 1.), amelynek 
során a szerző a következő eredményre jn t : 
az individualitás elve akkor jogosult, ha a 
hajlamok egy értékrendszerre irányulnak, 
vagy az individuális értékek rendszerré igye-
keznek alakulni; míg a társas (szocialitás) el-
vének alkalmazása fordított arányban áll az 
említett haj lamok lehetőségével, illetőleg léte-
zésével. 

Mindent összefoglalva, e vizsgálatok is meg-
erősítik azt a régi tapasztalatot, hogy a gya-
korlati nevelés nem ragaszkodhatik görcsösen 
egy elvhez, hanem lépten-nyomon számolnia 
kell az adottságokkal és elsősorban a növen-
dékek lelki-szellemi s t ruktúrá jával , amire 
nézve a szerző fejtegetései során számos ta-
nulságos példával is szolgál. Kri t ikai lag csak 
annyit, hogy nélkülöztük egy igen fontos és 
időszerű 4. antinómia tárgyalását : é r t jük a 
nemzeti és nemzetközi tényezők, a nemzeti és 
a világkultúra problémáját. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 
Nemzetközi középiskolai kongresszus 

Rómában. 
Az idei nyáron folyt le Olaszország fővárosá-

ban a Bureau Internationale d'enseignement 
secondaire (B. I. E. S.) által megszervezett XVI. 
középiskolai kongresszus, húsz nemzet kikül-
dötteinek résztvételével. A nagyszámú részt-
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vevőtől látogatott kongresszust Francesco Er-
cole nemzetnevelési!gyí miniszter nyitotta meg 
az olasz kormány képviseletében. 

A kongresszus főtémája, amelyre vonatkozó-
lag számos érdekes hozzájárulás után egységes 
felfogás alakult ki a középiskolai tanárság ne-
velői hivatásáról, ennek lehetőségeiről és céljai-
ról szólt. A napirend szerint tárgyal t kérdések-
ből leszűrt eredményeket a kongresszus elnöke, 
Guido Ruspoli professzor, parlamenti képviselő, 
a következőkben foglalta össze: 

1. A kongresszus hangsúlyozza, hogy a kizá-
rólag ismeretközlésre szorítkozó oktatás semmi-
képen sem kielégítő, mivel a kul túra magasabb-
rendű értelmezésének nem felel meg és mivel 
ilyen, csupán külső célokat szem előtt tar tó ki-
képzés az iskola leglényegesebb célját: az i f jú -
ságnak az életre való előkészítését, sohasem 
éiné el. 

2. Tekintettel a i ra , hogy az élet, amelyre az 
iskolának elő kell készítenie növendékeit, az 
egyén, a család, a nemzet és az emberiség egy-
másközötti viszonyainak eredője, a kongresz-
szus az iskola főfeladatát emelkedett erkölcsi 
és polgári öntudat kialakításában latja. 

3. Nem képzelhető el a tantervekben előírt 
tananyagra szorítkozó pedagógiai munkálkodás, 
ennélfogva csak a növendékeknek a társadalmi 
életbe való bekapcsolása bizonyul igen hathatós-
nak kultúrájának kialakítása céljából. I logy e 
célt elérjük, a hozzávezető utakat (eltekintve 
a t anár szabad kezdeményezésétől, amely egyéni 
hajlamaiból és temperamentumából folyik) a 
fennálló szervezetekben és minden egyes nép 
élő hagyományaiban kell keresni. 

4. A kongresszus hangsúlyozza úgy a növendé-
kek, mint a tanárok részéről a vallásos érzület 
feltétlen tiszteletét és teljes mértékben elismeri 
a vallásosság fontos szerepét az i f júság értelmi 
és erkölcsi kiképzésében. 

5—6. A nevelői munka, amely csupán egyet-
len ,,erkölcstani tanfolyamra" szorítkoznék, bi-
zonyára hatástalan volna. A kongresszus azon 
a véleményen van, hogy valamennyi tantárgy, 
és az összes tanárok vannak hivatva a növen-
dékek erkölcsi kiképzésére. 

7. A kongresszus kijelenti, hogy a testnevelés 
az egyén kiképzésének lényeges részét teszi. 

A római nemzetközi középiskolai kongresszus 
t a r tama alatt egy, az olasz nevelésügyi minisz-
térium által rendezett középiskolai didaktikus-
kul túrál is kiállítás is megnyílt, az e téren elért 
eredmények és gazdag bibliográfiai anyag be-
mutatásával. Különös érdeklődést keltett a lá-
togatókban Forli város tanítóképző-intézete ré-
széről beküldött egyik iskolai dolgozat, a fiatal 
Benito Mussolini tanítókópzőbeli növendék olasz 
irodalmi tárgyú dolgozata és Giovanni Pascoli, 
a későbbi kiváló költőnek egykor az urbinói 
gimnázium ötödik osztályában készített olasz 
és latin dolgozatai. 

Ferr iere Adolf Kerschensteiner Györgyről. 
Mostanában jelent meg Kerschensteiner egyik 

munkájának f rancia átdolgozása „Education et 
Culture" címmel a párizsi Flammarion-cég ki-

adásában. Ennek ötletéből a hírneves svájci 
pedagógus nem kevésbbé híres német társáról 
méltón emlékezik meg a „Nouvelles littéraires" 
tanügyi mellékletén „A forradalmi pedagógia 
nagy munkása" címmel. Kerschensteiner, í r ja 
Ferriere, nemcsak a müncheni iskolák nagyr 

újjászervezője volt, hanem egyike azoknak a 
tehetségeknek, amelyeknek az emberiség hálá-
val tartozik. Mint a tanügyi közigazgatás tiszt-
viselője, talán mindenkinél jobban hozzájárult 
az elméletnek és a gyakorlatnak összeegyezte-
téséhez, ami nélkül csak homokra építünk. Ál-
láspontjának jellemzésére idézi Kerschenstei-
nernek következő mélyértelmű szavait: „A lo-
vakat itatóhoz lehet terelni, de nem lehet kény-
szeríteni arra, hogy igyanak is. Szintúgy a 
gyermeket rá lehet bírni arra, hogy valamely 
gépies munkát elvégezzen, latin szavakat meg-
tanuljon, de ez nem az út, amely megkedvel-
teti vele és fejleszti benne az önművelés szük-
ségét. A tevékenység külső formáit lehet erő-
szakolni, a belső hozzájárulást azonban nem. 
Már pedig a kultúra egy autonóm belső tevé-
kenységnek eredménye." 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Az Országos Református 
Tanítóegyesület negyvenéves jubileuma. 
A Református Ünnepi Héten, október 2-án, az 
Országos Református Tanítóegyésület fennál-
lásának negyvenéves fordulója alkalmából dísz-
közgyűlést rendezett Budapesten, a fasori refor-
mátus templomban. A díszgyűlésen megjelen-
tek: Petri Pál dr. államtitkár, Baltazár De-
zső dr. püspök és Balogh Jenő dr., a konvent 
elnökei, Ravasz László dr. püspök, Benedek 
Zsolt dr. konventi tanácsos, Antalfia Antal dr. 
kultuszminiszteri o.-tanáesos, a tanítói ügy-
osztály h. főnöke, Drozdy Gyula, a Néptanítók 
Lapja főszerkesztője, Lőrinczy Szabolcs dr. mi-
niszteri s. titkár, Mocsy Mihály ós Porzsolt Ist-
ván esperesek, az összes tanítói intézmények 
vezetői és mintegy ötszáz református tanító. 

A díszgyűlést közgyűlés követte, melyen 
Szabó Imre budapesti esperes bevezető prédi-
kációjában a „pedagógiai szenvedély"-ről mon-
dott megkapó gondolatokat. 

Hódoló táviratot küldtek a kormányzóhoz 
Budapestre történt bevonulásának tizenötödik 
évfordulója alkalmából és Isten áldását kérik 
az ország érdekében további működésére. 

Ormós Lajos elnök köszöntötte Petri Pál dr. 
államtitkárt, a kultuszminiszter képviselőjét, 
Baltazár Dezső püspököt és Balogh Jenő fő-
gondnokot. 

Petri Pál dr. államtitkár szólt ezután. Hang-
súlyozta, hogy az ORTE a mostani nagy évfor-
dulón példaképül állítható az egész nemzet szá-
mára. 1894 előtt a református tanítók egyház-
megyékre széttagolva élték társadalmi életüket, 
azóta egyesültek és azóta mutathatnak fel nagy-
szerű eredményeket. A tanítóság minden egyes 
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csoportja egyformán kedves a kormánynak, a 
felekezeti tanítók pedig különösen közel állanak 
hozzá, mert a többinél különb: hívő embert ne-
velnek a hazának. A tanítói hivatás apostoli hi-
vatás és a kormány örömmel látja, hogy a re-
formátus tanárok és' tanítók gyűlései elsősor-
ban lelkiekkel foglalkoznak. Az államhatalom 
viszont igyekszik az anyagi sérelmeket és sebe-
ket gyógyítani. De az egész társadalom érezze 
át, mekkora súlya, milyen döntő jelentősége van 
a tanító munkájának a jövő nenzedék kialakí-
tásában és a társadalom vezetésében. 

Balogh Jenő dr. a református egyetemes kon-
vent és Baltazár Dezső püspök nevében üdvö-
zölte a tanítóságot. Hetessy Kálmán dr. kecske-
méti lelkész a OHLE, Bessenyei Lajos dr. fő-
igazgató az Országos Református Tanáregyesü-
let, Somody József a pesti református egyház-
megye tanítói nevében szólott, majd Rákos Ist-
ván kir. tanácsos, a magyar tanítóság ősz ve-
zére buzdította bátorságra és ki tar tásra zajos 
ünneplés közben a tanítóságot. Galla Endre az 
Állami Tanítóegyesület, Somogyi Béla kör-
mendi igazgatótanító mint az Országos Evan-
gélikus Tanítóegyesület elnöke, Ölveczky Pál, 
a Budapesti Tanítóegyesület elnöke, vitéz Mak-
láry Lajos, a Református Kántorok Országos 
Egyesületének elnöke, Sólyom János, a Magyar-
országi Tanítók Eötvös-Alapjának alelnöke, Dó-
zsa György. Debrecen város és a Tiszántúli Re-
formátus Egyházkerület könyvnyomdájának 
igazgatója mondottak még beszédet. Levélben 
köszöntötte a jubiláló ORTE-t Antal Géza dr. 
dunántúli református püspök. 

Nagy József dr. t i tkár az ORTE negyvenéves 
történetét ismertette. A díszközgyűlés a Him-
nuszszal ért véget. 

Ravasz László püspök megnyitóbeszéde. 
Ezután megkezdődött a rendes közgyűlés, 

amelynek megnyitójául Ravasz László dr. 
püspök, mint az ORTE díszelnöke tar to t t monu-
mentális előadást. A nevelésről szólott, amely-
nek célja az emberi méltóság kitermelése s ezzel 
együtt a világértelem kimunkálása, Isten te-
remtő gondolatának végrehajtása, a lét értelme 
és betetőzése. Nincs magasabbrendű munka, 
mint a nevelés, mert ez a munka csak ihletés-
ből származliatik. 

— A néptanító — úgymond — azokat az igaz-
ságokat hirdeti, azokat az ideálokat szövi bele 
egy nép lelkébe, amelyek minden embernek 
ideáljai, amelyeket minden polgárnak s minden 
magyarnak tudnia és éreznie kell. Ezzel építi 
és megadja a tanító a művelődésnek azt a szint-
jét, amely a népnek vagy a nemzetségnek ma-
gának ad ja meg műveltségi fokát. 

Ezután a református tanítót definiálta. S fel-
tette a kérdést, hogy ha valaki a református 
egyházban végzi a maga szolgálatát, kónytelen-
ség-e vagy pedig egy missziói állásfoglalás, 
amelyért él és hal és amit semmiért a világon 
feladni nem tudnál 

— Most azt kérdezik itt is, ott is, lehet-e egy-
általában nevelni! Ma éppen az alapvető kérdé-
sekben nincs meg a pedagógia egysége, egysé-

gessége. Nem tudják, hogy szeretetre vagy gyű-
löletre kell-e nevelni, hazának vagy gazdasági 
érdekszövetségek, osztályok számára kell-e ne-
velni? A mai nehéz világnézeti krízisben, ami-
kor az alapkérdésekre nézve sincs egységes fe-
lelet, ma nagyon nehéz tanítónak, nevelőnek 
lenni. 

— Mondjam-e, hogy magyarnak lenni mindig 
nehéz volt, de legnehezebb ma. Ma, amikor a 
magyarság szét van törve és szét van szórva s 
a világon a legdrágább fogyó elementum a pi-
ros magyar vér. Széjjel van osztva tört cserép-
kantákban, idegen urak asztalára került, hogyr 

áldomásként kiöntsenek belőle. Egyharmada van 
a magyar vérnek idegen uralom alatt, idegen 
nép és kultúra Szaharájába fakad bele ez a 
drága, ezerszer szent erecske: a magyar vér, 
amely ezer éven keresztül húzódott végig ezen 
a földön. 

— Nehéz dolog magyar tanítónak lenni ma, de 
nehéz dolog magyar református tanítónak is 
lenni. Lelki szempontból is nehéz, mert éppen 
most és éppen a református nevelőkön: tanító-
kon, tanárokon, sőt egyházi vezérembereken is 
régen tartó lelki válságnak fordulópontja megy 
keresztül. 

— Amit a magyar református tanító — mondta 
beszéde végén a püspök — negyven év óta el-
ért, nem a hangjával, memorandumaival, okfej-
tésével érte el, hanem azzal, hogy a magyar ta-
nítóság színvonala negyven év alatt szakadat-
lanul emelkedett. És ezért jósolok a magyar ta-
nítóknak erről a helyről, ebben az ünnepélyes 
pillanatban még nagyszerűbb, még kívánato-
sabb fejlődést. Mert látom, mint iskolafelügyelő 
sa já t tanítóképzőnkben, de látom másutt is, hogy 
a magyar tanítóság erkölcsi előkészülete állan-
dóan komolyodik és fejlődik, egyre különb nem-
zedék érkezik ide, erre a munkára, melyben még 
a legkülönb sem igazán elegendő, ezzel látom a 
tanítói munka megbecsülésének, politikai és 
közéleti értékelésének előkészítését, a szürke 
műveltséghősnek: a magyar tanítónak hódító 
és győzelmes alakját ígéretek és sejtelmek kö-
déből sugárzóan napfényre kerülni. Mit jelent 
ma magyar-református tanítónak lenni! Azt, 
amit kezdettől fogva jelentett és örökre jelen-
teni fog: több Krisztust a szívekbe! És akkor 
hivatásunkat betöltjük. A betöltött hivatás pe-
dig minden jognak, minden méltóságnak és 
minden győzelemnek előfeltétele. 

Percekig felállva tapsolták Ravasz László dr.-t 
nagyszabású beszéde után. 

A közgyűlés belső ügyeinek megbeszélése után 
Szilágyi Sándor, a vértesaljai egyházmegyei 
tanítóegyesület elnöke „Szükséges-e a nyelvtan 
a népiskolában" címmel tartott még előadást, 
majd a fővárosba feljött ötszáz református nép-
nevelőt vendégül látta a Vasúti és Hajózási 
Klubban a budapesti református egyházmegye. 

Az Országos Gárdonyi Társaság közgyűlése. 
Az Országos Gárdonyi Társaság most tar tot ta 
meg évi közgyűlését Simon Lajos elnöklete 
alat t a VII. ker. Rottenbiller-uteai polgári 
fiúiskola dísztermében. Elnök megemlékezett 



736 N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS'ÍNÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 67. ÉVF. 

a Társaság egyéves gazdag munkásságáról. 
Egyút ta l megjelölte a Társaság további mun-
kásságának jövendő irányait. A Társaság, 
úgy mint eddig, a magyar nyelv tisztaságáért 
fog harcolni, ragyogó csillaga pedig továbbra 
is a magyar nemzeti irodalom ápolása és fej-
lesztése. Hogy ezt példával is mutassa, ezer-
pengős pályadíjat tűz ki novemberben egy 
hazafias szellemben megírt történelmi regény 
megírására. A Társaság bekapcsolódik a jövő 
évben megtartandó Rákóczi-mozgalomba: az 
i f jú ság számára egy emlékfüzetet ad ki, to-
vábbá plakettet és a tanulók számára emlék-
érmet. Hogy Gárdonyi Gézának a kiváló gyer-
mek- ós ifjúsági írónak emlékezetét állandóan 
ébrentartsuk, elhatározta a Társaság, hogy 
kérni fogja az iskolában Gárdonyi-nap meg-
tar tásának az engedélyét. Gárdonyi halálának 
emlékezetére november 3-án emlékünnepet tar t 
a Társaság, melyen az emlékbeszódet Bónyi 
Adorján tar t ja . Móra László főti tkár be-
számolt jelentésében a Társaság működésé-
ről. Javaslatára elhatározta a Társaság, hogy 
fe lh ív ja a kölönböző fa jú és fokú iskolákat, 
hogy iskolai sétáik alkalmával vegyék pro-
grammba a Gárdonyi-szobor megtekintését. 
A Társaság pedig évenkint koszorút helyez a 
szoborra. Dr. Kenessy Béla pénztáros a Tár-
saság anyagi ügyeit ismertette. Elhatározta a 
Társaság, hogy könyvkiadóvállalatot és köny-
vesboltot alapít. A közgyűlés azután tagokat 
választott, rendes tag lett: gr. Uchtritz Amadé 
Emiiné, Kállay Miklós, Arató Béla és dr. Kár-
páth Zoltán. A Társaság még ezután 22 írót 
választott be tagja inak sorába. 
A Somogymegyei Általános Tanítóegyesület köz-
gyűlést tartott Kaposvárott a „Virágos-Hét" 
ötödik napján, szeptember hó 28-án. Ezt meg-
előzőleg a 44-esek hősi emléke előtt Himnusz-
szal kezdődő és Hiszekeggyel végződő ünnepély 
volt, ahol Rédey Gyula egyesületi társelnök 
mondott szép alkalmi beszédet és tett le virág-
csokrot. A gyűlésen megjelent Tallián Andor 
ny. alispán, gondoksági elnök, Rákos István 
és Galla Endre tanítóegyesületi országos el-
nökök, Odor Gyula kir. tanfelügyelő, dr. Se-
rényi Antal kir. s. tanfelügyelő, Felczán Jó-
zsef népm. t i tkár és több egyházi és világi 
tanügybarát . Gyulai István egyesületi elnök 
megnyitó beszédében hangsúlyozta az egység 
nagy szükségességét, majd átadta a szót Se-
bestyén Erzsébet budapesti I I . ker. tanítóképző 
int. tanárnőnek, aki előadásában az I f júság i 
Vörös-Kereszt céljait és hatásait ismertette s 
gyakorlat i tanításban mutatta be módszerét. 
Az értékes és szép előadást és mintatanítást 
a hallgatóság megértéssel vette. A gyűlés má-
sodik előadója dr. Mihálffy Antal egyetemi 
tanársegéd a szociálpolitikai intézményeinket 
ismertette. 

Rákos István összetartásra és ki tar tásra 
buzdította a tanítói kart, majd a nyolcosztályú 
népiskola, a magasabb tanítói képzés és a 
szakfelügyelet kérdésével foglalkozott. Németh 
József ig.-tanító, főjegyző mult évi tevékeny-
ségéről számolt be. 

Elnöki jelentés során a tantestület „Milyen 
eredményt mutat fel az ú j módszer?" címen 
pályatételt tűzött ki. I. díj 50 P, II. 30 P. A 
javaslat során határozat történt, hogy a ta-
nítótestület az országos szövetség út ján az 
illetékes helyen nyár i időre ingyenes vasúti 
jegyet kér a tanulmányi célból utazó népisko-
lai ifjúság, valamint vezetői részére. 

LTgyanez nap délutánján az Állami Tanítók 
és óvónők Orsz. Egyesületének Somogymegyei 
Köre tartotta gyűlését, amelynek kiemelkedő 
tárgyát Galla Endre országos elnök a közel-
jövőben megvalósításra kerülő szakfelügyelet 
kérdésére vonatkozó értékes tájékoztatója és 
a megbízott, valamint helyettes tanítók súlyos 
helyzete képezte. A tanítói gyűlés örömmel 
vette a közölteket és elhatározta, hogy kéri a 
tanítói kinevezések és megbízások módjának 
törvényes alapra való visszahelyezését. 

A Budapesti Tanítóegyesület a világ tanítói 
elé tárja a megszállt területi magyarírtást. 
A Budapesti Tanítóegyesület október hó 8-án 
Ölveezky Pál elnök vezetésével elnökségi iilést 
tartott . Ölveezky Pá l megnyitóbeszédében fog-
lalkozott a megszállt területeken folyó ma-
gyarír tással és indítványára elhatározták, 
hogy a határontúli magyarság nagyT szenvedé-
seit és sérelmeit memorandumban a világ ta-
nítósága elé viszi s elsősorban az olasz és 
angol tanítói szövetségek ú t ján t á r j a a világ 
közvéleménye elé az igazságtalanságokat. Rá-
mutatot t ezután arra , hogy Budapesten szo-
ciális szempontból is szükséges most már a 
napközi otthon kérdésének tisztázása. Az is-
kolával kapcsolatos minden munka az iskolán 
keresztül történjék. 

Vitéz Sándor I s tván főtitkár jelentése után 
Jáger Péter szóvátette azokat a törekvéseket, 
hogy idegenek az iskola kérdéseibe és belső 
ügyeibe beleavatkozhassanak. Ölveezky Pá l 
hangoztatta, hogy a napközi otthonnak az is-
kola egyik alkotórészének kell lenni. Az isko-
lásgyerekekkel csak az iskolán keresztül le-
gyen szabad foglalkozni. Dausz Gyula azt kí-
vánta, hogy a napközi otthon működése ne 
merüljön ki az étkeztetéssel. Újlaky Gyula, 
Till Géza, Szűcs Péter, Kelemen Ferenc és 
Magyary Lajos hozzászólása után Ekamp 
Nándor bejelentette, hogy az integritás és az 
irredenta egységének szolgálatában igen nagy 
nevelőhatású, kétszázoldalas könyvet írt Ko-
lumbán István igazgató. Cséry József terjesz-
tette elő ezután a pénztári jelentést, végül 
May Vilmos az iskolai értekezlet megtartását 
sürgette. Az ülés Ölveezky Pá l zárószavával 
ért véget. 

Nógrád és Hont e. e. vármegyék Általános 
Tanítóegyesületének közgyűlése. Az egyesített 
vármegyék Ált. Tanítóegyesülete f. é. október 
4-én Balassagyarmaton tar tot ta 60. jubiláris 
közgyűlését. Az összesereglett tanítóságon 
kívül megjelentek: dr. Baross József alispán, 
dr. Kovács György vm. t. főorvos, dr. Paczolay 
Zoltán vm. t. főügyész, dr. Visnovszky Rezső 
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vezető kir. tanfelügyelő, Simoncsics Antal és 
lványi József kir. tanfelügyelők és a lelkészi 
kar számos tagja. 

A Nemzeti Hiszekegy elhangzása után Rö-
der Alfréd egyesületi elnök összehasonlította 
a 60 évvel ezelőtti s a mai Magyarországot. 
Rámutatot t arra, hogy mai elesettségiink több 
belső okra is visszavezethető s a szebb jövő 
előkészítése szempontjából legfőbb nevelési 
feladatnak a régi erényeiben tündöklő polgár 
képének kialakítását t a r t ja . 

A közgyűlés dr. Soldos Béla főispánt, dr. 
Baross József alispánt és Mráz György sós-
hartyányi esperes-plébánost a vármegye tan-
ügyének felkarolásával szerzett érdemeik el-
ismeréseként az egyesület örökös dísztagjaivá 
választotta. Dr. Baross József és Mráz György 
lelkes beszédben mondtak köszönetet a tanító-
ság kitüntető szeretetéért. Dr. Soldos Béla fő-
ispán meleghangú levélben köszönte meg a 
dísztagságot. 

Dr. Visnovszky Rezső vezető kir. tanfel-
ügyelő „A társadalom átnevelése és az isko-
lák'- című nagyértékű előadásában foglalko-
zott a legújabb idők szélsőséges nevelési el-
méleteivel és rámutatot t ú j tantervünk azon 
értékeire, melyek lehetővé teszik, hogy az 
egész haza visszaszerzésére alkalmas nemze-
déket nevelhessünk. Végh Károly diósjenői 
ig.-tanító a jelleinnevelés problémáját fejte-
gette. Dénes Géza hugyogi ig.-tanító ..Lakó-
helyünk szerepe a népiskolai oktatásban" cí-
men tartott előadást. Sümegi Emil kisterenyei 
társ. ig.-tanító az egyesületi ügyeket ismer-
tette. 

Marnó Tivadar nyug. alezredes a Nemzeti 
Munkavédelmi Hivatal köszönetét és elismeré-
sét tolmácsolta a tanítóságnak az intézmény 
megszervezése terén kifej tet t önzetlen mun-
kásságáért. Pados Is tván nyug. szarvasgedei 
ig.-tanító dr. Visnovszky Rezső vezető kir. 
tanfelügyelő ezüstlakodalmának emlékére egy-
ezerpengős alapítványt létesített, az alapítvány 
kamatait róm. kat. egyházi vegyeskart szer-
vező tanító jutalmazására kell fordítani. Az 
egyesület a f. évben ösztöndíjalapjainak ka-
mataiból összesen 1.025 pengőt fordított fő- és 
középiskolába járó tanítógyermekek jutalma-
zására. 

A közgyűlés Flórián Márton tolmácsi ig.-
tanító indí tványára határozataikig kimondta: 
mozgalmat indít, hogy tanítói állások be-
töltésénél egyenlő minősítés esetén tanítógyer-
mekek előnyben részesüljenek. A közgyűlés a 
Himnusz hangjaival ért véget. 

G-JOKRATES mondotta engedetlen szolgájának : — Ha 
nem volnék ingerült, kénytelen volnék téged megbüntetni. 

h í r e k 

Ünnepelt igazgató. Szép ünneplésben részesí-
tet te okt. 4-én a budapesti kelenföldi fiú- és 
a testvér leányiskola a nyugalombavonult 
Zsadányi Ferenc igazgatót. A közszeretetben 
álló igazgatót 40 éves jubileuma alkalmából 
Jakab Vince, a jelenlegi igazgató üdvözölte. 
Szepes Károly, a mostani, Magyary Lajos 
igazgató a volt kar társak nevében szólt meleg 
hangon az ünnepelthez. Boros Pá l tanácsi fő-
jegyző, dr. br, Babarczy I s tván tanügyi ta-
nácsnok üdvözletét tolmácsolta. Nagy Zsig-
mond kir. tanfelügyelő a kir. tanfelügyelőség 
nevében fejezte ki elismerését. Ölveczky Pál , 
a Budapesti Tanítótestület elnöke, Emhő 
Gyula szakfelügyelő a „Volt Iskolatársak Szö-
vetsége", továbbá két vasutasalkalmazott, 
mint volt növendékei köszöntötték még az 
ünnepeltet. Zsadányi igazgató meghatottan 
köszönte meg az ünneplést. A gyermekek ének-
számokkal, két ' szavaló-kórussal, üdvözléssel 
szerepeltek és emelték a meleg, bensőséges 
ünnep fényét. 

A szentgotthárdi iskolaszanatórium avatási 
ünnepe. Szentgotthárdon szeptember 26-án 
délelőtt avatták fel az iskolaszanatórium ú j is-
kolaépületét, a protestáns imatermet és az is-
kolaszanatórium területén felállított ország-
zászlót. 

Erre a megható és lélekemelő ünnepségre nem-
csak a környékről, hanem Budapestről és az 
ország minden részéből nagyszámú és előkelő 
közönség érkezett a trianoni határon fekvő 
Szentgotthárdra. 

Az ünnepség a protestáns imaház felavatásá-
val kezdődött, a református egyházak világi ve-
zetőinek, a Magyar Iskolaszanatórium Egye-
sület elnökségének és a református tanítványok 
jelenlétében, amelynek folyamán Ravasz László 
dr. dunamelléki református püspök magasztos 
gondolatokban bővelkedő avatóbeszédét Kapy 
Béla dunántúli ev. püspök i m á j a követte. A 
püspök áldása u tán a Himnusz akkordjaival ért 
véget az imaház felavatása. 

Ezután következett az épületavatás. A Him-
nusz eléneklése u tán gróf Zichy János elnök 
megnyitó beszédében üdvözölte a megjelent ven-
dégeket és visszapillantást adott a Magyar Is-
kolaszanatórium Egyesület eddigi működésére, 
amelynek eredménye a ma felavatásra kerülő 
most már teljesen befejezett és tökéletes iskola-
szanatórium. De kijelentette, hogy ezzel az egye-
sület kitűzött ú t j ának még csak a kezdetén van 
és bejelentette, hogy most már hamarosan fel 
kell építeni a második ilyen intézményt és hogy 
ez mielőbb megtörténhessen, kérte a hivatalos 
tényezők és az egész magyar társadalom támo-
gatását. 

Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztert Tóth Is tván h. államtitkár képviselte, 
aki avatóbeszédében rámutatott a r ra a szomorú 
körülményre, hogy Magyarországon végzi a 
tiidővész a legnagyobb pusztításokat minden 
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más európai országgal szemben, miért is ná-
lunk az iskolásgyermekek megmentése érdeké-
ben az iskolaszanatóriumok felállítása a legége-
tőbb feladatok közé tartozik. Bejelentette Hóman 
kultuszminiszter legmelegebb támogatását, ame-
lyet azzal kezdett meg, hogy az elemi iskolai 
beiratási díjak terhére 16 tanítógyermek részére 
helyet létesített az iskolaszanatóriumban. Me-
leg szavakkal méltatta a Magyar Iskolaszana-
tórium Egyesület eddigi áldásos működését és 
átadta az ú j iskolaépületet rendeltetésének. 

Urmánczy Nándor ezután az Ereklyés Ország-
zászló Nagybizottság nevében hatásos beszéd 
kíséretében felavatta az ú j országzászlót, amely-
nek megőrzését az iskolaszanatórium gondnoka 
fogadalommal erősítette. 

Az ünnepély után, amely a Szózat hangjaival 
nyert befejezést, a hivatalos kiküldöttek és a 
meghívott előkelő vendégek az egész intézmény 
megtekintésére indultak. 

Irredenta Múzeumot sürgetnek a felsőkeres-
kedelmi iskolai tanárok. A Felsőkereskedelmi 
Iskolai Tanárok Nemzeti Szövetsége a Nem-
zeti Munkahét keretében tartotta jubiláris 
közgyűlését a Baross-Szövetség székházában. 
Dr. Jablonkay Géza kir. főigazgató elnöki 
megnyitójában vázolta a jövő programmját . 
Utána dr. Hózser Aurél egyetemi magántanár 
sajnálat tal hangoztatta, hogy az irredentizmus 
eszméje egyre halványodik annál a tanuló-, 
sőt tanárnemzedéknél, amely a régi Nagy-
Magyarországot már nem láthatta. Azt az 
óhajtását fejezte ki, hogy az elkapcsolt ország-
részek értékeinek ismertetését egyrészt tanul-
mányi kirándulások, másrészt egy felállítandó 
múzeum segítségével kellene ébren tartani. 
Dr. Laurentzi Vilmos egyetemi magántanár , a 
Szövetség első elnöke és megszervezője, javas-
latot tett egy irredenta múzeum felállítására. 

A Magyar Vörös-Kereszt kongresszusa, A 
Magyar Vörös-Kereszt Egylet országos kon-
gresszusával kapcsolatos ünnepségei október 
3-án kezdődtek a pesti Vigadóban tar tot t dísz-
gyűléssel. A díszgyűlés megnyitóbeszédét vi-
téz Simon Elemér országos elnök mondotta. 
Az ünnepi szónok Haász István dr. tábori 
püspök volt. Petri Pá l dr. kultuszállamtitkár 
beszédében az I f júság i Vöröskereszt jelentő-
ségéről és érdemeiről értékes, gondolatokban 
gazdag előadást tartott , melyet lapunk vezető 
helyén közlünk. Az ú j korszakát élő Magyar 
Vörös-Kereszt himnuszát vitéz Garamszeghy 
Sándor, a Nemzeti Színház örökös tagja 
szavalta. 

Tanítói jubileum. A solti állami iskola október 
1-én tartott tanítótestiileti gyűlésén tanítótár-
sai meleg ünneplésben részesítették Soósné 
Gáspár Anna tanítónőt, aki most töltötte be 
szolgálatának 25-ik évét. Az ünnepeltet Kiss 

József esperes-plébános és Rideg Sándor tanító 
üdvözölték. A véletlen úgy hozta, hogy éppen 
ezen a napon Soósné Gáspár Anna gyakorlati 
taní tást is tartott. Tanított számolást az I. osz-
tályban. Soósné Gáspár Annának felejthetetlen 
lesz a tanítótársaitól való szeretetteljes ünnep-
lés, az ő egyidejű gyakorlati taní tása is felejt-
hetetlen lesz társai előtt. 

Gazdasági Szaktanítók Egyesületének díszköz-
gyűlése. A Gazdasági Szaktanítók Országos 
Egyesülete harmincéves fennállásának évfor-
dulója alkalmából most tartotta díszközgyűlé-
sét a Ferenc József Tanítók Házában. A dísz-
közgyűlésen mintegy százötven gazdasági szak-
tanító vett részt. A közgyűlés napirendjén az 
ú j tanterv elkészítése szerepelt. Hóman Bálint 
kultuszminisztert egyhangú lelkesedéssel az 
egyesület díszelnökévé választották. A válasz-
tásért a miniszter nevében dr. Damjanovich 
Lajos miniszteri tanácsos mondott köszönetet. 

ÍJj jegyzék a diapozitív-előadásokról. A m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium Dia-
pozitív-Kölcsönzőjének birtokában levő vetítő-
képsorozatok (diapozitívek) gyűjteménye az el-
múlt hónapok folyamán nagyobbszabású át-
rendezésen mentek keresztül: igen sok vetítő-
képes-sorozatot ki kellett selejtezni, némelyeket 
pedig átdolgozni. Ezért szükségesnek bizonyult 
ú j jegyzék kiadása, mely azokat a megfelelő 
szövegkönyvvel ellátott s teljesen kifogástalan 
állapotban levő képsorozatokat tünteti fel, me-
lyek az iskolánkívüli népművelés céljaira to-
vábbra is használhatók. 

A minisztérium ar ra törekszik, hogy ezeket 
a meglévő sorozatokat minél több újabb soro-
zattal gyarapítsa, kiegészítse s rövidesen egy 
olyan diapozitív-gyüjteményt bocsásson az is-
kolánkívüli népművelés szolgálatára, amely 
felöleli mindazokat a vetített képekkel közöl-
hető ismereteket, melyek megszerzésére a ma-
gyar nép minden tagjának feltétlenül szüksége 
van. (A diapozitívek jegyzékét lapunk mai 
számában közöljük.) 

Nógrád—Hont vármegye Iskolánkívüli Népmű-
vtlési Bizottságának közgyűlése. Nógrád és 
Hont vármegyék Törvényhatósági Iskolánkívüli 
Népművelési Bizottsága szeptember 29-én a 
vármegyei székház kistermében tartott rend-
kívüli közgyűlést dr. Baross József alispán el-
nöklete alatt. 

A bizottságnak az elmúlt háromévi népműve-
lési időszakról szóló beszámoló-jelentéséből a 
következő adatokat ragadjuk ki: 

A bizottság az elmúlt három évben a vár-
megye gazdasági helyzetének megjavítása ér-
dekében javaslatot tett a m. kir. földmívelés-
ügyi miniszter úrhoz a vármegye területének 
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gyümölcsfákkal való betelepítésére, a törvény-
hatósági bizottsághoz pedig részletes javaslatot 
intézett egy vármegyei mintagyümölcsös léte-
sítésére, továbbá megjelölte azokat a gyümölcs-
nemeket és fa j tákat , amelyek a vármegye tala-
jának, éghajlatának, valamint a tömegtermelési 
és értékesítési követelményeknek legjobban 
megfelelnek. A három évben gyümölcstermelés 
fokozása céljából 763 előadást tartottak a vár-
megye községeiben. A többi előadás is időszerű 
és közérdekű kérdésekről szólott. Az ember-
egészségügyről 1554, az állategészségügyről 138 
előadás tartatott . A magyar dal terjesztése ér-
dekében 1445, a magyar ipar pártolása érdeké-
ben 146, népművészet, népviselet terjesztése ér-
dekében 89 előadás tartatott . Több előadást tar-
tottak a megszállott területen lakó testvéreink 
szenvedéseiről, továbbá a takarékosságról, a 
méhészetről, a nyúltenyésztésről és a gazdavé-
delmi rendeletről. 

A nógrádi népkönyvtárak könyveinek összes 
száma 10827 drb könyv és a népkönyvtári könyvek 
olvasóinak összes száma 14.665 egyén volt. Be-
szereztetett a három évben: 32 darab vetítőgép, 
4 darab rádiókészülék, 16 darab gramofonkészü-
lék és 496 darab gramofonlemez. 

A bizottság ú j háromévi népművelési idő-
szakra készített munkatervéből a következőket 
közöljük: 

A munkatervben általános főcélnak a hitélet 
élénkítése és erősítése tűzetett ki, mert — mi-
ként a munkaterv megállapít ja— „a mai ember 
elvesztette lelkiegyensúlyát és tétován vergődik 
a bizonytalanság hullámain." Tervbevétetett a 
nép pszichológiai tanulmányozása, városi, köz-
ségi emlékkönyv vezettetése, csecsemők ellen-
őrzése, gyermekszórakoztatás, a leventéknek 
évenkint 16 történelmi — kizárólag nemzeti 
szenvedéseinkről szóló — előadás kötelező hall-
gatása, felnőtteknek műsoros (szórakoztató) 
előadások, nőnevelési, ének, zene és nemzeti 
tánctanfolyamok szervezése, továbbá tárgyi és 
szellemi néprajzi emlékek feltárása, népszoká-
sok felújí tása és végül szellemi (fogalmazás, 
szavalás, dalárdák stb.) és eszményi versenyek 
rendezése. A közgyűlés Oravszky Rezső nép-
művelési t i tkárnak a gondos tanulmánnyal meg-
szerkesztett munkatervért köszönetet mondott. 

Felhívás. Kérem azokat a karlársakat, akikkel egy-
szerre iratkoztunk be az azóta megszűnt csurgói 
tanítóképzőbe 1880-ban, illetőleg, akik együtt képesí-
tőztünk 1884-ben, hogy levelezőlapon közöljék velem 
címüket. Szeretném, ha az elmúlt 50 év emlékére 
találkoznánk. Horváth János, nyug. főv. isk. igazgató 
(Budapest, IX., Üllői-út 121, I. 14). 

Halálozás. Id. Szélig Ferenc ny. ig.-tanító folyó hó 6-án 
életének 65. évében Budapesten elhunyt. — Bnrtoss 
Pál ny. főlanító életének 89. évében, hosszas szenvedés 
után október hó 2-án Vácon, jóságos lelkét visszaadta 
Teremtőjének. — Szalay Pál volt pancsovai ny. áll. 
el. isk. igazgató 74 éves korában folyó évi október hó 
t-én Kispesten elhunyt. A megboldogult 44 éven ke-
resztül működött s a délvidéki tanítóság egyik kiváló 
vezére volt. 

H I V A T A L O S R É S Z 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
60.064/1934. VI. szám alatt kelt redelete a Nép-
oktatási Szemlének állami iskolai tanítói 
könyvtárak részére való beszerzése tárgyában. 
Valamennyi vármegyei kir. tanfelügyelőnek és 
a kecskeméti kir. tanfelügyelői kirendeltség 

vezetőjének. 
Megengedem, hogy a Népoktatási Szemle című 

folyóiratot az állami elemi népiskolák az isko-
lai beiratási díjak 50%-ának terhére beszerez-
zék, amennyiben a 882—4—674/1930. szám alatt 
kelt itteni rendelet 9. §-ában foglaltaknak meg-
felelően az iskolai kölcsöntankönyvtár szükség-
letének kielégítése u tán ebben a könyvtári alap-
ban felesleg mutatkozik. 

Budapest, 1934. évi október hó 5-én. 
A miniszter h.: dr. Petri Pál s. k., államtitkár. 

Kinevezések. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter a M. kir. 

Testnevelési Főiskola Szervezeti Szabályzatá-
nak 4. §-a értelmében dr. Bohn Ferenc testneve-
lési szakfelügyelőt, a főiskola tanárát , dr. Gyu-
lai Ágost nyug. polgári iskolai tankerületi kir. 
főigazgatót, vitéz Kalándy Imre nyug. altábor-
nagyot, Kmetykó János, a főiskola tanárát, 
dr. Liber Béla középiskolai igazgatót, a KISOK 
miniszteri biztosát, Misángyi Ottó, a főiskola 
tanárát, Sztankovits Szilárd BESZKÁRT-igaz-
gatót, a Magyar Athlétikai Szövetség elnökét, 
Szendy Károly Budapest székesfőváros alpol-
gármesterét a főiskola tanácsának tagja ivá és 
Jávor Albert főiskolai tanárt a főiskola taná-
csának jegyzőjévé az 1934—35. tanévre kinevezte. 

A főiskola tanácsának nevezetteken kívül hi-
vatalból tagjai : az Országos Testnevelő Tanár-
vizsgáló Bizottság elnöke, az Országos Testne-
velési Tanács két kiküldöttje és az Országos 
Közoktatási Tanács alelnöke vagy helyettese. 

Budapest, 1934. évi szeptember hó 22-én. 
A miniszter h.: dr. Petri Pál s. k., államtikár. 

F A R T A L O M J E G Y Z É K 
Dr. Petri Pál: Az Ifjúsági Vöröskereszt a jellemképzcs 
szolgálatában. — Drozdy Gyula: Az érvényesülési \ágy 
nevelésének jelentősége. — Iiánkoiits Kálmán: A tanuló-
ifjúság testnevelése. — Loczka Alajos: A természeti okta-
tás nevelő értéke. — Benedek Béla: Tanügyi kiállítás Mis-
kolcon. — Rust német közoktatásügyi miniszter Buda-
pesten. — Iskolánkhüli népműielés. Oj jegyzék a diapozi 
tív-előadásokról. — Gyakorlati pedagógia. Antal Fülöp: 
A négyzetes oszlop. — Hazai és külföldi tanügyi lapokból. 
Tudomány, irodalom, műi észét. — Külföldi irodalom. — 
Külfö'di szemle. — Egyesületi élet. — Hírek. — Hivatalos 

rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LŐRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: á K. M. Egyetemi Nyomda Bpest, Múzeum-körút 6. 
A kiadásért felelős:Dr. MAIÉ KAROLY. 
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P A L Y A Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontos» 
szétküldhesstik. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a kővetkező számban kőzőlhetjftk. 

Á kiadóhivatal. 

TÖMÖKD római katolikus népiskolájánál megüresedett 
kántortanítói állásra pályázatot hirdetek. Fizetése 30 ér-
tékegység. Földek 1938-ig bérbeadva. Kántoriakban a 
horvát nyelv ismerete szükséges. Mindennemű korteske-
dés kizárva. Október 31-e után érkező kérvények nem vé-
tetnek figyelembe. Választás november 11-én kántorpró-
bával. Kérvények plébánia hivatal, Tömörd (Vas m.) 
küldendők. (541) 

SZüLIMÁN község elemi iskolai iskolaszéke a meg-
üresedett II. tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma: 
egy szobából álló lakás, fűtés, községtőli hozzájárulás, 
államsegély. Német nyelv tudása kötelező. Megválasztott 
a kántort helyettesíteni köteles. Állás azonnal elfogla-
landó. Pályázati határidő a lap megjelenésétől számított 
három hét. Válaszbélyeges kérvények iskolaszék, Szuli-
mán (u. p. Mozsgó, Somogy m.) küldendők. (543) 

EGREGY (Zala m.) római katolikus egyházközség ta-
nácsa pályázatot hirdet a nyugdíjazás folytán megürese-
dett filiális kántortanítói állásra. Javadalma (lakás, 26 
egység és államsegély) és kötelességei díjlevél szerint. 
Választás kántorpróbával Egregven, november 6 án. Kor-
teskedés kizáró ok. Szabályszerűen felszerelt kérvények 
p'ébánia hivatal, Alsópáhok címre küldendők. (546) 

míndm, aton llmHLcóemcótvl! 
E három árcsoport mindegyikében olyan bőséges válasz-
ték áll Nagyságod rendelkezésére, hogy abban feltétle-
nül megtalálja kedvelt mintázású és színű anyagból 
készült öltönyét. Há t még ha felpróbálva meglátja, 
hogy szabásban és kidolgozásban milyen tökéletes . . . 

A m. t . Tanítói Karnak 6 havi folyószámlahitel, vagy 5 % cassasconto. 

K O V Á C S E V I C S M I L E N K Ó 
IV, P E T Ő F I S Á N D O R - U T C A 3. 

R E F O R M 

A LEGSZEBB KÁBÁTOK 
közül válogathat, mert kívánságára szíve« 
sen küldünk kiválasztás céljából több das 
rabot is. — A méretek közlését kérjük. 

Gyönyörű választékunk őszi és téli ruhá= 
zati cikkekben, minden igényt kielégítenek. 

Igazi o l c s ó s á g u n k a t áruink garan-
táltan k i tűnő minősége is bizonyítja. 

Az i. t. tanítói kar részére a legkedvezőbb 
fizetési feltételeket nyúj t juk. 

Kérje k é p e s á r jegyzékünke t ! 

R E F O R M 
R U H Á Z A T I R. T. 

VI, V I L M O S C S Á S Z Á R - Ú T 5 
T E L E F O N : 1 3 - 0 - 9 6 , 1 3 - 2 - 9 6 
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KESZTÖLC (Esztergom m.) római katolikus egyház-
községi tanácsa II. férfitanílói állásra pályázatot hirdet. 
Fizetés és lakbér törvényes. A megválasztott köteles a 
jelenlegi kántor helyett az ismétlősöket tanítani, őt a 
kántorságban helyettesíteni, a leventéket oktatni. Kato-
nai szolgálat igazolandó. Kántori és leventeoktatói ok-
levél melléklendő. Tót nyelv szükséges. Helyi jelölt van. 
Kérvények október 26-ig a plébánia hivatalba küldendők 
válaszbélyeggel. (547) 

FERTŐBOZ római katolikus egyházközsége a megüre-
sedett tanítónői állásra pályázatot hirdet. Javadalom: 
törvényes lakás, 10% iskolafenntartótól, a többi állam-
segély. Pályázati határidő a hirdetés megjelenésétől szá-
mított 21 nap. Iskola A-típusú. Német képesítés feltétel, 
tájszólás ismerete előnyös. Kérvények Fertőboz, plébánia 
hivatal. (550) 

HEGYESHALOM ág. hitv. evangélikus egyházközsége 
megújítja pályázatát a nyugdíjazás folytán megüresedett 
egyik kántortanítói állásra. Fizetés: szép természetbeni 
háromszobás lakás; 15 értékegység, egységenkint 21 pen-
gővel készpénzben kifizetve; alapfizetés 30%-át az egy-
házközség fizeti, a többi államsegély. Az iskola német 
,,A"-típusú. Pályázati határidő két. hét. Kérvények a he-
gyeshalomi ág. hitv. evangélikus iskolaszékhez külden-
dők. Nők is pályázhatnak. (551) 

KECSKEMÉT th. város községi iskolaszéke pályázatot 
hirdet nyugdíjazás folytán megüresedett egy belterületi 
és egy pusztai tanítói állásra és helybeli tanítónak a fenti 
két állásra történő átválasztása esetén az így megüresedő 
pusztai állásokra. Illetmények és kötelezettségek törvény 
szerint. Határidő november 10, déli 12 óra. Helyi jelöltek 
vannak. A szabályszerűen felbélyegzett kérvények dr. Nyul 
Tóth Pál városi tanácsnok, iskolaszéki elnök, városháza 
címre küldendők. Kérvénymellékletek: születési anya-
könyvi kivonat, állampolgársági, illetőségi bizonyítvány, 
oklevél, kommunizmus alatti magatartást igazoló hely-
hatósági bizonyítvány, működési bizonyítványok. (554) 

TEVEL község (Tolna megye) római katolikus egyház-
községének képviselőtestülete a lemondás folytán megüre-
sedett, II . sorszámú tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Fizetés: a mindenkori tanítói kezdőfizetés 50%-át a poli-
tikai község fizeti, a többi államsegély. A német nyelv 
tudása feltétlenül szükséges, mert az iskola B-típusú. Kö-
telességei: a rábízott osztályok vezetése, az ismétlőiskola 
egy tantermében tanítani és a leventeoktatásban segéd-
kezni. Az állásra a jelenlegi helyettestanító is pályázik. 
A felszerelt kérvények a római katolikus hitközség elnö-
kének (Tevel, Tolna megye) küldendők. (553) 

BOLYOK község iskolaszéke által hirdetett pályázat 
oda helyesbíttetik. hogy csak az I. számú megüresedett 
állásra történik választás. (557) 

AJANLAT 
I S K O L Á K É S T A N Í T Ó N Ő K R É S Z É R E ! 

6o napi bizományi elszámolásra választékul kész-
séggel küldök iskolai kézimunkákat. 

Elemi iskolák részére előírt szár és keresztölté-
ses tálcakendők, futók, asztalterítők, konyhai 
kézimunkák, előhúzott s festett gobelinpárnák, 
kötő-, horgoló- és himzőfonalak. 

Magyaros kézimunkákat, melyeket a fővárosi is-
kolákban már bevezettem, írásos, buzsáki, sár-
közi stb. mintákkal előrajzolva és megkezdve, — 
küldöm. — Áraim igen jutányosak. — Iskoláknak, 
tanítónőknek az árakból 10% kedvezmény. 

N E M E S J Ó Z S E F 
kéz imunkaüz le te . Alap í tás i év 1910. 

BUDAPEST XI, HORTHY MIKLÓS-ÜT 15. 

NAGYVARSÁNY református iskolaszéke nőtanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Pályázati határidő hirdetés meg-
jelenésétől két hét.. Fizetés egyháztól és államsegélyből 
törvényszerű. Pályázók címzett és felbélyegzett borítékot 
csatoljanak. Keformátus iskolaszék, Nagyvarsány, u. p. 
Gyüre. (552) 

BUDAPEST,ÍV. VERES PÁLNÉ-U .8 .& 
TEL» 8 Ő - 3 - 3 1 * Á R J E G Y Z É K I H G Y E N l 

Legolcsóbb bevásárlási forrás. 
Fizetési kedvezmény 

E H Ä L L 
A N D R Á S S Y j Ú T IS. S Z A M 

a Kovácsevics=ruhák, 
kabátok és bundák 
gyönyörű választéka 

Tiszta gyapjú szövetruha divatos elegáns fazonokban. . 18.— P- tő l 
Selyemmel trikószerüen átszőtt gyapjúruha a legújabb 

divat 1 9 . 8 0 „ 
Elegáns délutáni selyemruha, marocaineból 29.— , , 
Átmeneti kabátok igen csinos francia v. angol fazonban 38 .— 
Télikabát, tiszta gyapjú, fekete szövetből, szőrmézve. . 4 8 . — , . 

A m. t. tanítói Karnak 6 havi hitel, vagy 5 % cassascontó 

Női ruhaosztály Gyermek ruhaosztály Férfiruhaosztály 

K O V A C S E V I C S M I L E N K O 
ruházati- é s c ipőüzlete , I V . , P e t ő f i S á n d o r u t c a 3. s z á m . 
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H 1 1 R D E T É S E 1 
Hirde t é seké r t a s z e r k e s z t ő s é g n e m vá l l a l fe le lősséget . 

ÁLLAMI tanítópár vasútmenti nagyközségből cserél 
tanyára is. Cím: Mátray, Magyarbánhegyes. (549) 

HŰSZTANERÖS állami iskolától, járási székhelyről 
bárhova cserélek. Vasút helyben. „Nőtlen", kiadóhiva-
tal. (548) 

CSERÉLEK Budapestet megközelíthető helyre bala-
tonparti osztott államitól. Németh Géza, Balatonbog-
lár. (545) 

SZEGEDKÖRNYÉKI nagyközségből cserélne állami 
tanítónő Pest környékére. Szép lakás, nagy kert. stb. Olcsó 
megélhetés. Levélbeli ajánlatok Póhl Margit, Budapest, 
Amerikai-út 32. sz. (544) 

HASZNÄLTASSA iskolájában miniszterileg engedélye-
zett szépírási füzeteimet. Azokban a tanulók világoszöld 
betűkre írnak, így rendetlen írásaikat meglepetésszerűen 
a legtökéletesebbre szabályozzák. Darabja 20 fillér. Na-
gyobb megrendelésnél 25% kedvezményt adok. Postakölt-
séget fizetem. Szilaveczky Árpád igazgató, Budapest I, 
Németvölgyi árok 34. (540) 

CSERÉLNE római katolikus tanítónő, kéttanerős ró-
mai katolikus iskolától, római katolikus vagy községi ta-
nítónővel. „Szép iskola" jeligére a kiadóba. (539) 

CSERÉLEK villamossal elérhető Pestkörnyékre, tíztan-
erős államitól, anyagi áldozattal. „Mátra szívéből." (555) 

NEVES pedagógusok véleménye szerint nagy sikerrel 
alkalmazható, még nemzetiségi vidékeken is Józsa Sán-
dor, Ditró, csíkmegyei tanítónak „Írás és Olvasás" taní-
táshoz írt módszeres eljárása. A tanítást szemléltetővé, 
könnyeddé teszi, biztos és szép eredményre vezet. Kap-
ható Szent István Társulat könyvkereskedésében, Buda-
pesten. (533) 

^ m Olvasóink fievelmébe ajánljuk az 

OPERA ZONGORATERMET, 
J H B M hol tanítók ELŐLEG NÉLKÜL a legcsekélyebb részletre is 
T r i vásárolhatnak elsőrendű Z O N G O R Á K A T , P I A N I N Ó K A T . 

67. ÉVF. 

Mit hoz a jövő? Ki tudja ezt megmondani? Gyönyörű 
tervek, felébresztett vágyak, titkos remények ragadják az 
embereket a képzelet birodalmába. . . Einstein professzor 
szerint: „A képzelet fontosabb, mint a tudás". S a tudás-
nak határa van, a képzelet.. . alapja az életnek, a való-
ságnak. Minden lehetséges . . . Egyszerre szerencsés, dús-
gazdag, boldog lehet! De hogyan képzelhető mindez el, 
kísérlet próba nélkül? . . . Hogy érheti Önt egy nagy nye-
remény, ha nincs sorsjegye? . . . Most itt a lehetőség és 
alkalom! . . . Október 20-án kezdődik az ú j sorsjáték, hol 
300.000 pengő, 200.000 pengő, 100.000 pengő is nyerhető. 
Rendeljen egy sorsjegyet bármelyik főárúsítónál 3, 6, 12, 
24 pengőért. Ha lesz sorsjegye, mindjárt meglesz a re-
ménysége, hogy váratlanul vagyonhoz jut és tervei, vá-
gyai megvalósulhatnak. 

AZ ÉNEKTANÍTÁSNÁL hasznos segédeszköznek bi-
zonyult Kovács Dezső Népiskolai Dalgyűjteménye. Tar-
talma 86 maradandó becsű népdal hariiióniumkfsérettel. 
Lszállított áron, 3 pengő 50 fillérért kapható — a pénz 
előzetes beküldése esetén —• Fischer Lajos könyvkeres-
kedőnél, Sárospatakon. (52) 

CSERÉLNÉK római katolikus tanítónővel vagy tanító-
val. Jelige: „Karácsonyra". (531) 

KERESEK két elemista gyermekem mellé pusztára ok-
leveles, szerény igényű tanítónőt, német tudással. Nagy 
János, Ozora, Sári-puszta, Tolna megye. (556) 

IIARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest II, Török-utca 8. (A budai Margit-híd-
főtől a második utca jobbra.) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMó-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII, Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak, Mendöl Ernőné. 

Egyetlen tanító sem nélkülözheti 
K M E T Y K Ó J Á N O S N A K 

a Testnevelési Főiskola tanárának 

A NÉPISKOLAI 
TESTNEVELÉS 
VEZÉRKÖNYVE 

című munkáját, amelyet a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr tanítók számára vezérkönyvül, a tanító-
képzők számára pedig segédkönyvül engedélyezett s 
amelyről a hivatalos bírálatok a legnagyobb elismerés-
sel szóltak. Ebben a könyvben óráról-órára, valamennyi 
osztály számára kidolgozott testnevelési óraterveket 
talál mint a tornateremmer rendelkező városi, mint 
pedig a minden felszerelésnélküli falusi és tanyai nép-
iskola tanítója. A könyvének megbecsülhetetlen értéke 
az az ezernél több rajz, amelyek a gyakorlatoknak és 
játékoknak keresztülvitelét mutatják. 

Drozdy Gyula, a könyv hivatalos bírálója erről a 
könyvről többek között ezeket mondja: „Érzem és tu 
dorn, hogy ennek a könyvnek hatása alatt a testneve-
lési órák egyik legkedvesebb órái lesznek gyermeknek 
és tanítónak egyaránt". 

Megrendelhető a szerzőnél, Budapest I, Attila-utca 2, 
a 27.020 számú csekklapon vagy postautalványon. 
A könyv ára 4 pengő. Portóköltség a pénz előleges be-
küldése esetén 20 fillér. 

N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS'ÍNÉPMŰVELÉSI T Á J É K O Z T A T Ó 

Budapest, V I . 

tel i e s t en nappa l i f é n y t ad 
2 f i l lérér t 1 órára . 
S o k e z r e n haszná l ják . 

rasainma 
Vilmos csássár-ut 43. 

T e l e f o n 
2 1 - 6 - 3 4 Kérje a 21. számú ismertetőt. Fi e té i 

k ö n n y í t é s e k 

A falu barát ja 

M t t s l m 
pelroleum gázlámpa 



736 
N É P T A N Í T Ó K L A P J A ÉS'ÍNÉPMŰVELÉSI T Á J É K O Z T A T Ó 

67. ÉVF. 

táKPHÁ Fr.Ti?:,WC í'QFvL'.^«!'^^' V 
M.SipőcZ JENŐ POUJÜWfp® • 

' K í S t e á JENá KEOTCM srexAMajoí j Ä w i K S i s e « e v í S S r l 
»MIH» SZCKCS.rfWOSÄ'JWraji ' 
«ÍSfÁrKBSssBOÉSÓU KEBXUWBW»̂ . 

i^fSS/WSÍMS^i ftiKDESSE 

Magyarország 
aranykoszorús 
Mestere 

Haranglába gyár 
Harang» 

felszerelés 

(Budapest-belvárosi föplébánia-templom részére készített 2400 kg-os 
„Polgármestereharang", melyet 1928 november 25"én szentelt fel 

dr. Serédi Jusztinián bíbornok hercegprímás úr.) 

A budapesti Bazi l ika 7 9 4 5 kg-os új harangja gyáramban készült . 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, az 1921. és 1923. 
évi vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézmű* 
ipari tárlaton kormánydíszoklevéllel, az 1927. és 1928. évi budapesti, 
székesfehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon nigy arany-
éremmel, az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — 

Számos egyházi elismerölevél I 
Költségvetéssel díjmentesen szolgál ] Előnyös fizetési feltételek 

S Z L E Z Á K L Á S Z L Ó HARANG, ES  
ÉRCÖNTODE 

Harmóniumot , zongorát, hangszer t 
ne vásároljon, amíg nem látta árjegyzékemet. 
Nagy választék, olcsó árak, részlet 

REMÉNYINÉL 
A Zeneművészeti Főiskola szállítója. 

K é r j e l e g ú j a b b 3 2 . sz . á r j e g y z é k e m e t . 

dfjbrrw/ff 
Afuvnoh, 

D Ö R E N H E N R I K ES T Á R S A 
iskolabútor-gyára. BpestVI, Dévényi.út 2 0 . 2 2 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasáliyányú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Telefon: 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve. 

Könyvek, folyóiratok legjobb beszerzési forrása az 
E G Y E T E M I K O N Y V E S B O L T 
Budapest IV, Kossuth Lajossu. 18. 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
LUKÁCS B U T Ö Ü Á R U H Á Z 

Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek. 
Budapest VII, Dohány-utca 30. Telefon : 4 1 - 9 - 0 4 . 

Rieger Ottó orgonagyár 
Budapest X, Szigligetbutca 29. 
(Rákosfalva.) Telefonszám: 96—3—45. 

Új orgonákat, 
homlokzatsípok készítését, min» 
dennemű orgonajavításokat mér-
sékelt áron, szakszerűen elvállal. 

ÓVODAI J Á T É K Á R U K 
L I E B N E R ZSIGMOND 
BUDAPEST V, SZENT ISTVÁN*TÉR 4. SZÁM 

K É P E S Á R J E G Y Z É K D Í J T A L A N ! 

F r a t i r f l a m iniszt . ajánlott és többszörösen kitüntetett , 
1. i d l l t U mély fekete, tartós, használatkész és szabadalmazott 

I S K O L A T Á B L A M Á Z A T . 
Egy Vi bádog 6/4 kg 4 - 6 isk. táblának P 8 8 0 

» */2 » 3/4 » 2—3 » » » 4 - 6 0 
» drb iskolatáblamáz»ecset, lapos 4'%os » 2*50 
» palack lf. híg. piros vonalozófesték ecsettel .. » 1 * — 

Láda szállítólevél » —"40 

Ú j mázolási és vonalzási utasítással. 

GRESCHIK GYULA, Budapest II, Iskolám. 35 

I S K O L A I 
F A L I T É R K É P E K , 

népiskolai atlaszok, kézitérképek a leg. 
elónyösebben és legolcsóbban szerez« 
hetők be a 

Magyar Földrajzi Intézet R.=t.=nál, 
Budapest. 
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O R G O N A - H A S t M Ő N I U M O K Évtizedek óta 
közismert legjobb 

ház- , d a l á r d á k . , i s k o l á k - és különösen t e m p l o m o k n a k . 
Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmóniumsraktár 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margitshídfötől a második utca jobbra. 

Fizetéskedvezmény. Sürgönyeim : „Harmonhörl". Telefonszám: 51-6-52. 

Csak legújabb kiadású 
modern fa l i térképeket vegyünk! 
A M. Kir. Állami Térképészet kiadásában meg-
jelent új falitérképek ára vászonra vonva, lécekkel: 
Magyarország nagy iskolai politikai falitér- p 

képe. Nagyság 130 X 190 cm 26-— 
Magyarország új plasztikus hatású hegy-víz-

rajzi falitérképe. Nagyság 116 X 169 cm . . 26-— 
Európa legújabb politikai falitérképe. Nagy-

ság 129 X157 cm 26-— 
Európa új plasztikus hatású hegy-vízrajzi 

falitérképe. Nagyság 129 X 157 cm . . . . 26"— 
A föld képe féltekékben. (Planiglobus.) 

Plasztikus hatású új falitérkép. Nagyság 
121 X 170 cm 26-— 

Valamennyi térképet Kogutowicz Károly dr. egye-
temi tanár tervezte. 

KÓKAI LAJOS KÖNYVKERESKEDÉSE 
a M. Kir. Állami Térképészet főbizományosa 

BUDAPESTIV, KAMERMAYER KÁROLYsU. 3 

Az élet 
törvényei 

legyőzhetetlenek. Az emberek élni akar-
nak, mégpedig jól és reményteljesen. 

Hinni, bízni szeretnek a jobb, 
boldogabb Jövőben, de annak is 
elébe kell menni, a s z e r e n c s é t ÍS 
keresni kel l , sültgalamb nem repül 
senkinek a szájába. 

Most itt az alkalom, október 
20»án kezdődik a z ú j m . k i r . osz -
t á l y s o r s j á t é k , melyen ismét óriási 
összegek nyerhetők. 

Miért ne nyerhetne 
ön is? . . . 

Sorsjegy nélkül azonban nincs 
f ő n y e r e m é n y , tehát vegyen, vagy 
rendeljen még ma egy sorsjegyet bár-
melyik főárusí tónál. 

Kifizetni van idő legkésőbb 
a húzás előtt. 

A L A P Í T V A 
1899. É V B E N . 

F I Z I K A I , FÖLDRAJZI, STB. 
T A N S Z E R E K E T , 

SZÁMOLÓGÉPEKET, VETÍTŐGÉPEKET GYÁRT 

ERDÉLY ÉS SZABÓ TANSZERGYÁRA 
BUDAPEST IX, LILIOMsUTCA 46. (TELEFON) 
Ú j képes á r j egyzékünke t k ívána t ra d í j t a l a n u l m e g k ü l d j ü k ! 

BUNDASZANIATORIUM 
egy van: R Á K Ó C Z l -Ú T 8 0. Telefon: 3 7 - 0 - 9 7 
ÁTSZABÁSOK ÉS JAVÍTÁSOK SZAKSZERŰEN, LEGOLCSÓBBAN 

Elemi iskolák figyelmébe! 

T A N K Ö N Y V M E G R E N D E L É S 
alkalmával kérjük feltétlenül figyelembe venni 
a már korábban megküldött tankönyvjegyzék 
künk 2. oldalán közölt szállítási feltételeket! 

Különösen kiemeljük, hogy : A tankönyveket álta» 
Iában csak készpénzért, vagy utánvéttel szolgáltatjuk 
ki. Az általános gazdasági viszonyokra való tekins 
tettel azonban ott, ahol erre feltétlenül szükség van, 
készséggel nyuj tunk az iskoláknak 3—6 havi hitelt ; 
ebben az esetben a megrendelés állami iskolák 
részéről: az iskola igazgatója és gondnoksági elnöke 
aláírásával, az iskola és gondnokság bélyegzőjével; 
a községi és felekezeti iskolák részéről pedig: az 
iskola igazgatója és az iskolaszék elnöke a'áirásával 

és bélyegzőjével látandó el. 

Az igénybevett hitel törlesztésére a tankönys 
vekkel ellátott tanulóktól befolyó összegek a 
hitelezési idő lejártáig is havi részletekben 
beküldendők postatakarékpénztári befizetési 
lapon (37.473. szám) vagy postautalványon. 

K. M. E G Y E T E M I NYOMDA KIADÓHIVATALA 
B U D A P E S T V I I I . KER , M Ú Z E U M . K Ö R Ú T 6 ( G Ó L Y A V Á R . ) 

BARAKOVITS JÁNOS 
m ü o r g o n a é p f t ö 

Rákospalota, Pázmány.út 72. 

Ú J O R G O N Á T 
á t é p í t é s t , h o m l o k z a t i s í p o k a t , 
m i n d e n n e m ű j a v í t á s t a l e g -
m é r s é k e l t e b b i r o n v á l l a l . 

21.251. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeumíkörút 6. (F.: Dr. Máté Károly.) 
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Néptanítók Lapja 
N É P M Ű V E L É S I TÁJÉKOZTATÓ 

C Z E R K E S Z T Ö S É G : B u d a p e s t , V., Hold-utca i6. (Magvar 
'- 'királyi vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Telefon: 26-8-18. 

T ^ I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 
VIII . ker., Múzeum-korút 6. szám. Gólyavár. Telefon: 46-1-45. 

T ^ É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

T^LÖFIZKTES egész évre 9*60 P, negyedévre 3*40 P. Egyes szám 
ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

830—4—106/1930. VIII. d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési díj az 
állami-, községi-, társulati-, magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés a kiadóhivatal elmére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37,473. számú csekkszámlájára. 

T J I R D E T É S hivatalos pályázat 
10 fill., magánhirdetés 14 fillér 

szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P. 7i oldal 85 P, '/« oldal 50 P, 
*/« oldal 30 P. A hirdetési dijak a 
kiadóhivatal elmére előre fizetendők. 

A LENGYEL-MAGYAR KULTÚRKAPCSOLAT 
KIÉPÍTÉSE A NÉPISKOLÁBAN. 

I r ta : D R O Z D Y G Y U L A . 

Á. magyar tanítóságnak a kulturális kérdésekre 
nyomban rezonáló lelke az utóbbi hetekben bi-
zonyára Lengyelország felé fordult, ahol Göm-
bös Gyula magyar miniszterelnök, a nemzet 
képviseletében baráti jobbját nyújtotta a nemes 
lengyel nemzet vezető embereinek. Régi barát-
ság felújítása és mélyítése volt ez a találkozó. 
S nekünk jól esik tudnunk, hogy van őszinte, 
igaz barátunk, akihez nem a jelen pillanatnyi 
érzelemhullámai vetettek, hanem az a tradíció-
kon nyugvó kölcsönös rokonszenv, melynek 
szálai évszázadokra nyúlnak vissza s vezetnek 
szerteszét a két nemzet történetében 

De mit érne, ha azt a gazdasági és kulturális 
baráti kapcsolatot, amit a két nemzet vezető 
férfiai megkötöttek, csak a politikusok vennék 
tudomásul, ha csak ők dolgoznának a lengyel-
magyar barátság erősítésén, mélyítésén'? Ennek 
vajmi kevés értéke volna! A magyar-lengyel 
gazdasági és kulturális egyezmény megkötésé-
nek s a barátság megerősítésének jelentőségét 
át kell plántálnunk a nép lelkébe is, mert csak 
az egész nemzet gondolat- és érzelemvilágán át 
lesz ennek igazi értéke. S erre elsősorban a 
magyar tanítói kar «van hivatva, akinek bőven 
nyílik alkalma arra, hogy az iskolában is, meg 
az iskolánkívüli népművelés keretében is hinte-
gesse a lengyel-magyar barátság magvait. Hogy 
ezt megtehesse, magának is el kell merülnie 
Lengyelország múltjának, jelenének, földrajzi, 
néprajzi helyzetének, gazdasági és kulturális 
életének tanulmányozásában. És figyelemmel 
kell kísérnie mindazokat a jelenségeket, amelyek 
ennek a megkötött baráti egyezménynek nyo-
mában támadnak. Sőt még a jelenségek figye-
lemmel kísérése sem elég, hanem magának a 
tanítónak is, a maga munkakörében kezdemé-
nyezőnek, a megkötött egyezményben lefektetett 
gondolatok és irányelvek megvalósítójának kell 
lennie. 

Mi jól tudjuk, hogy megértést, rokonszenvet, 
szeretetet csak megértés, rokonszenv és szeretet 

kelthet, nemcsak az egyének, hanem a nemzetek 
életében is. Ennek az alapjai már mindkét rész-
ről le vannak rakva. Nekünk ezt csak ébren kell 
tartanunk, fokoznunk s elmélyítenünk kell, még 
pedig igaz, őszinte szívvel, tanítólélekkel. Ez 
nem ú j feladat, mert hiszen Tantervi Utasí-
tásunk is erre i rányí t ja figyelmünket, mikor 
azt kívánja, hogy azokkal az országokkal és 
népekkel, amelyek velünk gazdasági vagy szel-
lemi kapcsolatban vannak, részletesebben, be-
hatóbban foglalkozzunk. Habár, hála a Min-
denhatónak, szorongatott helyzetünkben mindig 
több és több megértéssel találkozunk, mégis 
Olaszország, Lengyelország, Anglia s Ausztria 
azok az országok, amelyeknek barátságát, 
együttérzését, rokonszenvét lépten-nyomon ta-
pasztaljuk, tehát ezekkel a népiskolában be-
hatóbban is kell foglalkoznunk. 

Lengyelország földjét, népét, történetét a nép-
iskolában ezelőtt is ismertettük s ahol csak 
lehetett, hazánkkal vonatkozásba is hoztuk. A 
magyar tanítót a lengyel nép iránti rokon-
szenv indította arra, hogy Himnuszukat már 
réges-régen énekeltetjük iskoláinkban. A magyar 
gyermek éppen olyan mély érzéssel énekli az 
,Isten, ki Lengyelhont sok század éven, megvéd-
ted őt számtalan veszélyen..." kezdetű Himnuszt, 
akárcsak a lengyel gyermek ott a Visztula, a 
Dunajec, a Dnjeszter, a Pruth vidékén, a 
Szarmata síkságán, a Kárpátok túlsó lejtőjén, 
avagy a Ponár-hegység tölgyeseinek susogó 
szélén. Még népies gyermekdalainkban is emle-
getik gyermekeink Lengyelországot akkor, mi-
kor a domboldalon, pázsitszélen körbe-karikába 
táncolva azt éneklik, hogy: Kis kacsa fürdik 
fekete tóba, fiaihoz készül Lengyelországba. 
Vagy ott van Csengey Gusztáv „A fogoly len-
gyel" című gyönyörűséges költeménye, mely-
ben leírja, hogy a macsejovicei csatatéren el-
fogott legendás lengyel, hős Kosciuszko, miként 
köszöntötte fel I. Pál orosz cárt, aki megrettent 
a hős nevének hallatára s szabadon is bocsátotta 

ESTUtSi UJliltó 

JK /TYÓÍMTŐK 
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őt. Ez a költemény is azt bizonyítja, hogy a mi 
költészetünk éppen olyan legendákkal szőtte kö-
rül a lengyel hősök alakját, akárcsak a lengyel 
költők. És ott van Bem tábornok fenséges 
alakja, aki a magyar szabadságért küzdött, aki-
nek emlékét nemcsak történelmünkben s a duna-
part i éreszoborban őrizzük, hanem Petőfi költé-
szetén át i f júságunk lelkébe is véssük. De eze-
ken kívül mennyi, de mennyi más vonatkozás 
van még, amelyekkel a magyar gyermekekkel 
Lengyelországot, a lengyel népet nemcsak meg-
ismertethetjük, hanem meg is f.zerettetjük. 

Mindez az iskolán kíviil állóknak talán kicsi-
ségnek látszik, de mi pedagógusok, jól tudjuk, 
hogy mindezek érzéseket támasztanak, lelkeket 
alakítanak s így a lengyel nemzet iránti rokon-
szenv ébresztgetésének kiváló eszközei. Jól tud-
juk, hogyha ezt a rokonszenvet már a legzsen-
gébb korban olt juk a jövő nemzedék lelkébe, ak-
kor a lengyel-magyar barátság további száza-
dokra biztosítva van. 

S most, hogy a barátság még szorosabb lett a 
két nemzet között, a népiskolában még szélesebb 
körben kell foglalkoznunk Lengyelországgal, a 
lengyel néppel, mint eddig foglalkoztunk. Ezen-
túl még behatóbban kell ismertetnünk a mi ba-
rátaink országának földjét, népét, ennek gazda-
sági ós szellemi életét. Még szorosabbra kell fon-
nunk azokat a szálakat, amelyek a lengyel nem-
zettel bennünket a múltban összekötöttek. Hogy 
ezt megtehessük, m á r a népiskolában részlete-
sebben foglalkozzunk azokkal a történelmi vo-

natkozásokkal, amelyek közösek, miközben gyer-
mekeink lelkében ébresztgessük, erősítsük és 
mélyítsük a lengyel nemzet i ránt i rokonszenvet, 
baráti érzelmet. Mutassunk rá azokra a politi-
kai, gazdasági és kulturális kapcsolatokra, ame-
lyek a múltban a két nemzet között megvoltak 
s kerestessük a jelennek azokat a lehetőségeit, 
amelyeknek megvalósítása, kimélyítése mindkét 
nemzetnek előnyt jelentene. Kísér jük figyelem-
mel a napisaj tót s ha találunk benne olyan köz-
leményeket, amelyek akár gazdasági, akár pedig 
szellemi lengyel-magyar kapcsolatra mutatnak 
rá, beszéljük azt meg gyermekeinkkel. A baráti 
érzés, de meg az értelmi képzés szempontjából 
is legyen ott tantermünk falán a megcsonkított 
Magyarország, a felszabadult Lengyelország s 
a barátságos Olaszország és Anglia térképe. He-
lyezzük ezek fölé a piros-fehér-zöld trikolórt ma-
gyar és olasz alakban, tegyük melléjük a ha-
rántfekvő fehér-vörös lengyel s Angliának négy 
mezőre osztott fehér-piros-kék, sávos lobogóját. 
Akár tanítás keretében, akár pedig alkalmi be-
szélgetés közben kerüljenek szóba, barátaink 
kicsi zászlócskáikkal jelöljük meg a térképen 
azokat a helyeket, amelyekről éppen szó van. 
Ezzel az eljárással nemcsak gyermekeink isme-
reteit gyarapí t juk, nemcsak a baráti érzést ápol-
ga t juk lelkükben, hanem látókörüket is széle-
sí t jük, nemzeti önérzetüket és öntudatukat is 
ébresztgetjük. Nem világpolgárok neveléséről 
lesz itt szó, hanem arról, hogy a magyar gyermek 
gondolatköre necsak Nagy-Magyarország liatá-

A krakkói régi egyetem, most egyetemi könyvtár udvara Jan Kopemik (Copernicus), a híres csillagász emlékével. 
Ugyanezen udvar másik helyén művészi tábla hirdeti, hogy itt a XV. és XVI. században 4000 magyar tanult. 

(Tomcsányl : Lengyelország c. művéből. Studium-kiadás. 
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ráig terjedjen, hanem ismerje meg nemzete 
helyzetét európai vonatkozásokban is s különö-
sen azoknak! a népeknek hazáját ismerje, ame-
lyekre rokonszenvvel gondol az egész nemzet. 

Mert Lengyelországgal kulturális egyezményt 
kötöttünk s mert minket elsősorban ebből a 
körből is a népiskola érdekel, vessünk egy pil-
lantást Lengyelország népoktatási viszonyaira, 
mégpedig csonka-hazánk népoktatási viszonyai-
val arányosítva, Csonka-Magyarország terü-
lete 92.833 km2. Ezzel szemben a feltámadt 
Lengyelország területe 388.279 km'. (A megcson-
kítás előtt Magyarország területe, Horvátország 
nélkül, 282.870 km2, Horvátországgal együtt pe-
dig 325.411 km2 volt. A mai Lengyelország te-
hát nagyobb, mint a régi Magyarország Horvát-
országgal együtt volt.) Megcsonkított hazánk 
népessége 7,980.143. Ezzel szemben a mai Len-
gyelország lakosainak száma 32,184.836. (Tehát 
jóval több, mint Nagy-Magyarország lakosai-
nak száma, ami 1910-ben 20,886.487 volt.) Csonka 
hazánkban 1 kin2-re 82-4 lélek esik, míg Len-
gyelország népsűrűsége egy kilométeren 70. 
Mindennapi iskoláink száma 1925-ben 6374 volt s 
ezekben 16.671 tanító tanított. (Azóta gyarapo-
dott.) 1925-ben nálunk 978.461 tanuló jár t isko-
lába. Ezzel szemben Lengyelországnak 1925-ben 
28.078 mindennapi népiskolája volt, amelyekben 
64.382 tanító tanított s 3,200.000 gyermek jár t 
mindennapi népiskolába. Ha ezeket a számokat 
egybevetjük, némi fogalmat alkothatunk Len-
gyelországról s annak népoktatási viszonyai-
ról. 

Gondoljuk meg, hogy micsoda értéket jelen-
tene, ha a magyar tanítóság a lengyel tanítóság-

gal valami módon szellemi kapcsolatba lépne. 
Nem olyasmire gondolok, mint a Tanítóegyesü-
letek Nemzetközi Szövetsége, mert ilyesmivel 
célt nem érhetnénk. Hanem igenis gondolok 
olyan szellemi szövetségre, amelynek keretében 
kicserélhetnénk a nevelésre és a tanítás módsze-
rére vonatkozó gondolatainkat s ezzel kapcso-
latban megállapodhatnánk abban, hogy kölcsö-
nösen már a népiskolában mi módon ébresztget-
jük s mélyít jük el a lengyel-magyar barátság-
csiráit. Képzeljük el, hogy már tíz-tizenöt év 
múlva micsoda szellemi és gazdasági értéket je-
lentene ez a két nemzetnek! 

A Néptanítók Lapja szerkesztősége máris meg-
tette az első lépést, amennyiben rövid időn belül 
lapunknak Hazai és külföldi lapokból és a Kül-
földi szemle c ímű rovataiban a német, az an-
gol, az olasz, a francia tanügyi lapok és peda-
gógiai irodalom ismertetése mellett, a lengyel 
tanügyi lapokat, a lengyel pedagógiai munká-
kat és tanügyi híreket is ismertetni fogjuk. 
Egyben felkértükl a népiskolai vonatkozású len-
gyel tanügyi lapok szerkesztőségeit, hogy lap-
jaikban a mi lapunkat és pedagógiai irodal-
munkat, tantervünket, vezérkönyveinket is is-
mertessék. 

Hisszük, hogy a magyar tanítói kar szívesen 
fogadja ezt az elhatározásunkat, ami bizonyára 
előbbre fogja vinni a lengyel-magyar barátság 
szorosabb kiépítését s egyik láncszeme lesz an-
nak a nemzeti munkának, amit Gömbös Gyula 
miniszterelnök lengyelországi látogatása alkal-
mával megalapozott s amely egyezmény meg-
valósításának nagyrésze Magyarország kultusz-
miniszterére, Hóman Bálintra vár. 

M A G Y A R Ő S T E H E T H É O E K . 
írta : MARIAY Ö D Ö N . 

i\_ Nemzeti Szalon termeiben nagy feltűnést 
keltő, érdekes kiállítás volt látható hónapokon 
keresztül. Az egyik hetilap életrevaló ösz-
tönnel képzőművészeti gyöngyösbokrétát állí-
tott össze a Szent István-heti ünnepségek alkal-
mából. Talán csak tallózásnak indult a dolog és 
váratlanul dús aratás lett belőle! A magyar lé-
lek őstelevényében annyi virágra akadt a ren-
dezőség, hogy alig győzte csokorba kötni. 

Azok előtt, akik a magyar néppel, a népi lélek-
kel ősi, állandó kapcsolatban vannak: a falu 
emberei előtt nem megy olyan nagy újság-
számba a magyar őstehetségnek ez a gazdag, 
szivárvány-színesen ékes jelentkezése, mint azok 
előtt, akik mindig városban éltek. Legfeljebb az 
az újság benne, hogy mily finom, átnemesedett 
bimbókat, rózsákat tud ma már haj tani ez a 
titokzatos lelki erő. Akik tágranyíló szemmel 
már régóta el-elgyönyörködtek azokban a remek 
faragásokban, melyekkel csikósok, juhászok, 
pásztorok a maguk mindennapi, primitív hasz-
nálati eszközeiket megnemesítették, akik jára-
tosak voltak a kalotaszegi, a sárközi paraszt-
otthonok világában és jól ismerték a csudálatos 

régi hímzéseket, szőtteseket, a spanyolozott so-
mogyi holmikat, a sárközi kisleányok emlék-
rajzait, a szentgyörgyvári zsebkendőket, a bu-
zsáki vánkoshéjakat, a székely varrottasokat, 
cserépedényeket, az erdélyi ládákat, tálasokat, 
kapukat, a remek kopja-fe j fákat : azok tudták, 
hogy a mi nagyszerű népünk jobbágya az örök 
Szépnek és valami ősi sugallatnak engedve igye-
kezett annak jóleső érzésével körülvenni magát 
házában, kertjében, egész életében, sőt még síri 
álmában is. 

A magyar népművészet páratlan a maga ne-
mében! Á Magyar Néprajzi Múzeum olyan vi-
rágoskert, amelynek csudájára fog még já rn i 
egész Európa. Nem csuda hát, ha ebben az at-
moszférában csőstül teremnek az őstehetségek. 
Most, hogy a trianoni sors komor árnyékában 
egyre mélyebben tekint a magyarság a maga 
lelkébe és keresi legbensőbb-önmagát, ki akar-
ván fejleszteni minden erejét: valahára többet 
kezdenek törődni a magyar népművészet ve-
szendő kincseivel. 

A falu ruházkodása elkorcsosodott. Hitvány, 
olcsó, sablonos, nemzetközi gúnyába bújik a 
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fiatalság'. Mint minden, ami veszendő, most a 
tizenkettedik órában mindenki szemében hirte-
len még drágább lett a magyar nép művészeté-
nek minden káprázatos kincse. Így revelálódott, 
így hódít diadalmasan a népviseletet már-már 
a múzeumból előásó Gyöngyösbokréta s így tá-
gul reá féltő szemünk a magyar őstehetségek 
kiállítására. 

Ez a kiállítás azt bizonyítja, hogy a porlepte 
akácokkal szegett, sokszor nyomorúságos, fehér-
falú falusi házakban egész sereg olyan érték 
lappang, amelyre mindenkinek föl kell ügyelni. 
Ezt az értéket először mindenkinek meg kell is-
merni, azután pedig minden arra illetékesnek 
elő kell segíteni, hogy az teljes mértékben föl-
tárassék és a magyar nemzeti kultúra szolgála-
tába állíttassék. 

Terünk nem engedi, hogy aprólékos részletes-
séggel foglalkozzunk a többszáz alkotást be-
mutató kiállítás egyes darabjaival. Elég, ha ez-
úttal csak a legkiemelkedőbb művészekre és 
művekre mutatunk reá, mert ez a kis cikk nem 
részletező kritika akar lenni, hanem csupán azt 
célozza, hogy többek között a derék magyar ta-
nítóság figyelmét reáterelje azokra a tenni-
valókra, amelyek ezen a téren vállára háram-
lanak. . 

A nép sorából kikerülő művészek közül leg-
először a pestmegyei Úszódon született és ott is 
élő Benedek Péter tűnt föl körülbelül egy év-
tizeddel ezelőtt. Elleste és megörökítette a ma-
gyar parasztférfl, parasztasszony, parasztleány 
egyéni mozgását. Ez a parasztművész olyan 
megható természetességgel kezeli a festőecsetet, 
mint ahogy testvérei a vetőmagot szórják az 
anyaföldbe, ahogy rokonai a megcsendülő ka-
szával suhintanak a búzaszár felé. Látszik, hogy 
minden képe élmény a számára s ezért élmény 
a közönség számára is. Meg kell azonban állapí-
tani — és ez mondanivalónk szempontjából igen 
fontos! —, hogy első jelentkezése óta jóformán 
semmit sem fejlődött. Szinte felugrott egy bizo-
nyos magaslatra s ott maradt, azt csinálja, amit 
eddig. 

Nagy Balogh János egyszerű mázoló volt, 
szobafestőnek készült és lett belőle — elismert, 
híres magyar művész. A lelkében lázas erővel 
feltüzelő tehetség kihajtotta Münchenbe, ahon-
nan azonban hamarosan visszakerült Kispestre, 
az elhagyatottságba, a nyomorba. Hosszú lenne 
megrajzolni azt a vonalat, amin keresztül ered-
ményeiig eljutott. Képeinek egy részét látva, 
okvetlen a nagy francia művészre, Mi Uetre kell 
gondolnunk. Más hatások is elénk villannak, de 
mindezeken túl Nagy Balogh János a maga ko-
mor egyszerűségével, csudálatosan összegező 
előadásmódjával mégis önnönmaga és magyar 
tudott maradni. Ez az ő legnagyobb és legszebb 
győzedelme. Ha korán meg nem hal, ki tudja, 
milyen magasságokba emelkedhetikl.. . 

Nagyon érdekesek Nyergcsi János napszámos 
bátor, erőteljes, a végletekig leegyszerűsített 
képei. „Pihenő munkásnők" című munkája bra-
vúros alkotás. Minden vonásból a friss látás 
vidámsága, ereje bontakozik ki. Áldozó József 
földmíves munkáiban bizonyos eltanultság* mu-

tatkozik, de benne is megvillan az őstehetség 
mélyről fakadó nyoma. Mozgalmas, kedves ké-
peket állított ki Győri Elek tokaji kovácslegény. 
Minden képéről a festés szinte gyermeki öröme 
szikrázik felénk. Naívul, gyermetegen olyan-
formán érezhet amikor fest, mint a művészet 
egyik óriása, Breughel. Ugyanúgy eljátszogatok 
alakjaival és mindegyikbe karaktert, jellemző 
mozgást igyekszik belezsúfolni. 

Hudák Mihály gazdasági munkás napraforgó-
kóróból mintázott kis állatszobrai a játszva te-
remtő paraszti léleknek bájos alkotásai. Gyön-
gédség, egyéni formalátás nyilvánul bennük, 
nem csuda, hogy világjáró amerikai misszek 
vásárolták össze munkái egy részét. Markovics 
Antal meghatóan bensőséges fafaragásai , Ora-
vecz Imre ékesszínű képei is joggal állították 
meg a közönséget. Káplár Miklós hortobágyi 
képei a délibáb csudájától megigézett magyar 
lélek megkapó víziói. Régi magyar hímzések, 
szőttesek és népi bútorok keretezték be stíluso-
san ezt a tanulságos, kedves kiállítást. 

A magyar őstehetségek nagy feltűnést keltő 
kiállítása örvendetesen reáterelte az érdeklődést 
a magyar nép ihlettel megáldott, egyszerű fiai-
nak problémájára. A napilapok szívesen adtak 
teret a hozzászólásoknak, melyekben minden 
oldalról megvitatták, kiknek és mit kellene tenni, 
hogy ez a sok vadvirág ne kallódjon el, sőt 
inkább megnemesedhessen, életerőre kaphasson. 

Nem lehet kétséges, hogy minden magyar em-
ber boldog igyekezettel hajlandó közremunkálni 
abban, hogy a magyarság kultúr-energiájának 
legkisebb atomja se pusztuljon el. Bizonyos, 
hogy úgy az illetékes, hivatalos körök, valamint 
a társadalom szívesen sietnek a jó célért meg-
tenni minden tőlük telhetőt. \ probléma azon-
ban nem olyan egyszerű, mint első pillanatra 
látszik. Őstehetségek minden időben jelentkeztek 
a nép köréből minálunk is, másutt is. A vallás-
és közoktatásügyi minisztérium művészeti osz-
tályában minden évben számos „fölfedezést" 
jelentenek be, részben a vidéki hatóságok, leg-
többször azonban maguk az egyszerű szülők, 
akik gyermekük rajzaiban rendesen csodálatos 
tehetség jelentkezését látják. Apró falvakban is 
hallottak már arról, hogy asztalosinasokból néha 
Munkácsy Mihályok teremnek, hogy a kis, kó-
cos inas addig rajzolgat a gyalúpad mellett a 
mester ütlegei között, amíg csak el nem jön a 
jótékony nagyúr, a mecénás, vagy az éleslátású 
fölfedező, elviszi a gyereket Pestre, Bécsbe, Pá-
rizsba — ahonnan már csak egy lépés a világ-
hírig, a sa já t pa lo tá ig . . . 

Sajnos, ezek a remények igen ri tkán válnak 
valóra! Ha az ilyen primitív tehetségek bekerül-
tek például a Képzőművészeti Főiskolába, a leg-
több esetben vagy nem sokra vitték, sokszor 
meg éppen semmire. Az iskola, a rendszeres 
tanulás erőpróbáját kevés állja meg közülök. 
Különösen a korosabbak bizonyultak fejlődés-
képteleneknek. Az az üde hamvasság, mely mun-
káikban megmutatkozott, gyakran eltűnt, mint 
a szentjánosbogárka fénye, mikor a sötétségből 
kiemelik sugároztatóját. A magyar őstehetségek 
mostani kiállításán igenis találkozunk igazi ősi 
erőkkel. De nem szabad azt hinni, hogy mind-
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egyikükből ragyogó gyémántot lehet köszörülni. 
Ezek között is akad olyan, akit nagy művészek, 
kiváló tanítómesterek próbáltak kicsiszolni és 
nem sokra mentek velük, nem tudtak belőlük 
többet kihozni, mint amennyit első kezdőlépéseik-
nél mutattak. Volt olyan, aki, ahogy reádöbbent 
az igazi művészet végtelenül nehéz problémáira, 
olyan mértékben retirált meg a végső cél elől. 
önbizalmát elveszítve, abbahagyta a tanulást és 
visszahanyatlott — ezúttal azonban már a le-
tagadhatatlanul csinált ízű, tudatos primitív-
ségbe. Elmondhatjuk: hogy visszamenekült a 
jótékony, homályos naivitásba. 

Azok, akik kellő iskolázottság nélkül, fejlet-
tebb életkorban próbálkoznak meg a képző-
művészettel, esetleg produkálhatnak néhány vég-
telenül megkapó, bensőséges, gyermekien őszinte 
és éppen ezáltal igen érdekes alkotást, de a leg-
ritkább esetben emelkedhetnek komolyan ve 
liető magasabb színvonalra. Az ilyen lelkeket 
legjobb meghagyni a maguk ősi hamvasságá-
ban. Ezeken a tanítás legtöbb esetben csak ront-
hat. Akadhatnak ugyan olyan ős-zsenik, akik 
csudálatos módon így is nagy műveket revelál-
nak, de ez a legritkább esetek közé tartozik a 
művészetek történetében. Az autodidaktának 
csak akkor van jövője, ha a lángelme vulkani-
kus melegéből pótolja azt, amit a kisebb tehet-
ség lassú fejlesztéssel biztosan elérhet. Tehát 
csak gondos kiválasztás után lehet azt remélni, 
hogy az úgynevezett őstehetségek sorából egy 
ú j magyar művészgárdát lebet kitermelni. Ma, 
mikor a művészi pályán a leginkább reátermet-
tek is akárhányszor csak tengődnek, nagyon 

felelősségteljes dolog lenne válogatás nélkül 
emelni ki embereket rendes életkörülményeik 
közül és kellő ellenőrzés nélkül csillogtatni meg 
előttük a dicsőséges művészpálya csalóka déli-
bábját! Amennyire szent kötelesség a fölfelé 
vezető ösvényre kalauzolni az igazi tehetségeket, 
épp olyan tévedés lenne sok féltehetséget reá-
íúditani a művészpályákra. Nem egy szomorú 
példáját láthattuk ennek. Ismerünk egyszerű 
embereket, akiket néhány kedves verskísérlet, 
néhány csinos képecske után reábiztattak arra, 
hogy hagyja ott ősi foglalkozását, dobja el a 
pásztorbotot, engedje el az ekeszarvát, jöjjön 
föl a fővárosba, itt ma jd ragyogó jövő vár reá... 
Itt azután lett belőlük rossz rigmusfaragó, naiv, 
esetlen képekkel házaló, kétségbeesett művész-
proletár. Ismerünk embereket, akik szép pásztor-
botokat, beretvatartókat farigcsáltak, ebben örö-
müket lelték és a népművészet bájos, üde ter-
mékeivel megörvendeztettek másikat is és mi-
kor ezzel meg nem elégedve, híres iparművésszé 
akartak válni — magyarán mondva -—, beletört 
a bicskájuk mindenféle nagyobbszabású próbál-
kozásukba. Az ilyen emberek elszakadnak igazi 
talajuktól, gyökértelenné válnak, meghasonla-
nak magukkal, ősi foglalkozásukhoz visszatérni 
már nem tudnak és nem akarnak, céltalanul 
f ú j j a őket az élet-szél a bizonytalanságba, a 
kétségbeesésbe, mint a mezőn nyargaló bogáncs-
kó ró t . . . 

Szerény véleményem szerint e probléma körül 
nagy és szép feladat vár a kiváló, derék, lelki-
ismeretes magyar tanítói karra. Minden nemzet 
jövője nem kis mértékben a tanítók, az iskola-
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mesterek kezébe van letéve. Ök a kertészei a 
nép, a nemzet virágos kertjének. A minden el-
ismerést megérdemlő, hősies erőmegfeszítéssel 
dolgozó magyar tanítóság egyik szép feladata, 
hogy figyelemmel kísér je a keze alatt felnövő 
és gondosan ápolt magyar lélek-palánták közül 
azokat, akikben megcsillan a remény, hogy Ös-
kelet nábobian gazdag, színesálmú talajából ho-
zott, istenáldotta, ősi adottságokból finom, mű-
vészi virágokat bonthassanak ki a magyarság 
további dicsőségére. Az iskola az a terület, ahol 
elsőízben szelektálni kell. A fejlődésképcs, az 
igazi tehetség legtöbbször már itt muta t ja meg 
ígéretes bimbóját. Legelsősorban arra kell vi-
gyázni, hogy az ilyen érzékeny kis bimbó ideje-
korán részesüljön a kertész gyöngéd, ápoló 
figyelmében. Ha az iskolában jelentkező üde te-
hetség biztatást, ú tmutatás t kap, ha a tanító 
kiilön foglalkozik az ilyen korán megmutatkozó 
képességgel, akkor van legtöbb remény arra, 
hogy teljes sziromba bomlik majd a sok, eddig 
gyakran elkallódott bimbó. 

A megújhodó elemi iskolában egyre nagyobb 
és nagyobb teret kell nyitni annak az iránynak, 
mely elsősorban a természet szépségeire igyek-
szik a zsendülő emberpalánták figyelmét föl-
hívni, hogy azután erről a pontról ösvényt vág-
jon a fogék-ony lelkeknek az esztétikai éltékek 
minél fiatalabb korban leendő észrevételére és 
megszeretésére. A magyar tanítói karnak arra 
kell törekednie, hogy a természet nagy ihlető 
erejével, mint május i esővel, igyekezzék meg-
termékenyíteni a dús magyar alkotóerőt. Ezzel 
a módszerrel érhetjük el legbiztosabban, hogy a 
magyar őstehetségek ne kallódjanak el. Ha a 
gyermek szeme kellő időben reátágul a termé-
szet utolérhetetlen csudáira, ha idejekorán hoz-
zájut ahhoz hogy fokonként, megfelelő szemlél-
tető képek segítségével legfogékonyabb korában 
belekóstolhasson a művészeti élményekbe: akkor 
a magyar nép minden téren megnyilvánuló, bá-
mulatos teremtőereje csakugyan olyan virágo-
kat fog majd termelni, annyi magyar vadvirág 
fog megnemesedni, hogy képzőművészetünk ró-
zsáskertjének csudájára fog járni egész Európa, 
mint ahogy elálmélkodnak a mi ékes-szép nép-
viseletünkön, mint ahogy népdalaink meghódí-
tották az egész világot. 

A probléma megoldásánál tehát az első lépés-
nek az elemi iskolában kell megtörténni. Ter-
mészetesen a középfokú iskolákban éppen ilyen 
gondos figyelemben kell részesíteni a művész-
tehetségeket, mert bizonyos, hogy a rajzolási 
képesség éppúgy, min t a zenei talentum, elég 
korán szokott jelentkezni. Az egészséges fejlődés 
azután úgy bontakozhatik ki teljes erejében, ha 
a kiválasztottak kellő időben kezdik meg művé-
szeti tanulmányaikat. Ez régi tapasztalat már a 
Képzőművészeti Főiskolán, úgy, hogy a maga-
sabb kort elérteket — nagyon helyesen! — csak 
a legritkább esetben veszik már fel oda, mert 
csak az egészen kivételes talentumokból lehet 
az élet dele tá ján komoly művészeket faragni. 
Nem kétséges, hogy mint minden téren, úgy itt 
is a minél intenzívebb iskolázás a helyes út, a 
norma, az autodidakta-eredmény pedig a ritka-

ság, a kivétel. A képzőművész-tehetségnek épp-
úgy meg kell járni a kiképzés grádicsait, mint 
ahogy a muzsikusnak át kell esni a skálázáson, 
meg kell tanulnia a mesterség titkait, különben 
állandóan fenyegeti a dilettantizmus veszélye. 
Az igazi tehetségnek sohasem ár t az iskola. A 
féltehetségből a legtökéletesebb iskola sem te-
remthet nagy művészt. A komoly talentum nem 
uniformizálódik a rendszeres tanulás alatt sem, 
feltétlenül megtalálja a maga egyéni ösvényét. 
A jótékony pártfogóknak, a tehetségnek segítő-
kezet nyúj tó társadalomnak tehát az a leg-
nagyobb kötelessége, hogy a felbukkanó ős-
tehetségeknek módot nyújtsanak a tanulásra, 
a fejlődésre. 

Üjból hangsúlyozni kívánom azonban, hogy 
ezt a kérdést a legteljesebb felelősségérzettel 
kell kezelnie mindenkinek! A dilettáns-had, a 
tétován botorkáló fél-művészek nemhogy pluszt 
nem jelentenek művészeti mérlegünkön, hanem 
ellenkezőleg, veszedelmes holtsúlyt képviselnek 
ezen a területen. Még a boldog, Nagy-Magyar-
ország is alig tudta művészeit eltartani, a csonka 
hazában pedig egyenesen küzdelmes a művész-
sors. A magyar lelki televény bőven ontja a 
tehetségeket, de, sajnos, főleg a gazdasági vál-
ság beállta óta a magyar társadalom nem ké-
pes fölvenni a bő képzőművészeti termést. Nem 
azt akar juk mondani, hogy a reátermetteket 
vissza kell riasztani a művészi pályától. Sőt! 
Államnak és társadalomnak, valamint a tehetős 
magánosoknak szent kötelessége, hogy a Magyar 
Géniusz kiválasztottjait minden téren segítse és 
emelje, mert minden istenáldotta magyar mű-
vész egy-egy nagykövet, aki ezerféleképen hasz-
nálhat hazájának. De válogatni a lehető leg-
szigorúbban kell! A Művészet ékes kapujára 
legtöbb joggal lehet kiírni, hogy: csak igazi te-
hetségek számára szabad a belépés! A tehetség-
telenek számára a művészet ingoványt jelent, 
amely elnyeli őket. Ez a nehéz ösvény csak a 
reátermetteknek való! 

Szerenesés jelek arra vallanak, hogy egyre 
szélesebb magyar lelki rétegek munkáihatók 
meg a legmagasabb művészeti kultúra számára 
és így komoly kilátás van reá, hogy évről-évre 
szaporodni fog az igaz művészetért rajongó 
magyar kultúr-tábor. Ami persze azt is jelenti, 
hogy egyre több magyar fog művészalkotta ké-
peket, szobrokat vásárolni s így a fölnövekvő 
művészgeneráció lassanként több reménnyel jár-
hat ja majd magas csúcsok felé vezető út ját . De 
addig is, míg ez valóra válik és akkor is, min-
dig az kell, hogy legyen az igazi cél, hogy a 
kontárok ne keresztezhessék, ne torlaszolhassák 
el az igazi tehetségek út já t ! 

Az Országos Magyar Királyi Képzőművészeti 
Főiskola európai viszonylatban is elsőrendű ta-
nári kara hivatott arra, hogy a szelektálást 
végső fokon elvégezze és ez az igaz fémjelző 
hatalom szerencsére a legjobb kezekben van. 
A Főiskola kiváló professzorai boldog örömmel 
veszik szárnyaik alá a komoly magyar tehetsé-
geket, a fölfelé vezető lit nyitva áll a magyar 
őstehetségek számára, hogy ország-világ előtt 
bizonyíthassák a Magyar Géniusz csudás te-
remtőerejét! 
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iharzóna" -— ezzel a különös megnevezéssel 
illette egyik nagy pedagógusunk az iskolás-
gyermeknek azt a korszakát, amikor a természet 
törvényei korai figyelmeztető jelüket előre küldik, 
liogy a fiúkból kamaszok, a gyermekleányokból 
pedig serdülő leányok lesznek. Orvosok és peda-
gógusok tapasztalata szerint ez a viharzónás idő-
szak elkezdődhetik korán, már a 10 éves életkor-
ral is s eltart pár esztendeig. Ez különösen azo-
kat a tanítókat és tanítónőket is érdekelheti, 
akik a IV., V. és VI. elemi osztályt vezetik, mert 
a viharzóna megindulását kellő időben észre-
venni s a benne meginduló gyermek lelki és 
fizikai életét speciálisan támogatni egyik leg-
fontosabb feladatunk. Mik a kezdődő tünetei 
ennek a nagyon is kritikus időszaknak! Mond-
hatnók: a gyermek alaptermészetének front-
változtatása. Az élénk gyermek elmélázó és 
figyelmetlen lesz, a csendes tanulóból ideges 
nyugtalanság tör elő. Gyakran a legjobb, a pél-
dás tanulók a nemtörődöm-gyermekek sorába 
siill>Tednek, a kerek gyermekarcok megnyúlnak 
s bizonyos idétlenség formátlanít ja el egész 
alakjukat. Különösen a fiúk keze-lába megnő 
annyira, hogy a test arányait túllépi s a gyer-
mekbájnak á tad ja helyét a szelesség, ügye-
fogyottság. Különösen a fiúk szeleskednek és 
ügyetlenkednek ilyenkor gyakran. Elsodornak, 
levernek mindent, ami útjukba kerül. A türel-
metlen nevelő ilyenkor szidja, dorgálja, meg-
fenyíti a gyermeket, ahelyett, hogy a nem nor-
málisnak látszó jelenség belső okait kutatná. 

Mint ahogy a kora tavasz éles északi szelei, 
romboló zivatarai végigszáguldanak a rügy-
bontó márciusokon, áprilisokon; ahogyT a tenge-
rek utasaira nézve is ez az időszak a legválsá-
gosabb, — úgy ront át ez a fejlődési folyamat 
is a fiúk és leányok életén, mely a gyermeket 
i f júvá alakítja. Ez a viharzóna. 

A test, a fizikum megkezdi birkózását a szel-
lem erejével. A mirigyek fel akarják szabadítani 
a testet a lélek „rabszolgaságából". Néha oly 
erővel nyilvánul ez a féktelen ösztönös akarat, 
hogy a gyermekember életében teljes zűrzavart 
teremt. Ilyenkor gyakran válik a legnemesebb 
légkörben és erkölcsi fegyelem alatt álló minta-
gyermekből alattomos, hazug vagy trágár. S j a j 
annak a szerencsétlen gyermeknek, akinek e 
márciusi viharoktól felzaklatott energiáiban fel 
nem ismeri nevelője az okot. Sokszor kergettek 
öngyilkosságba félreismert gyermekeket ilyen 
szerencsétlen körülmények, a tanító és a tanít-
ványa vagy a gyermek és a szülők között ki-
élesedő disszonancia, mely pellengérre állí t ja a 
támogatásra, megértésre, lelki gyógykezelésre 
szoruló gyermeket. 

De nemcsak hibák, szögletességek mutatkoz-
nak e viharzóna idején, hanem ekkor borul a 
természet erejének hatványozásával csodálatos 
kivirágzásba az erény, a tehetség, a jellem s 

minden elképzelhető erkölcsi plusz. Ilyenkor a 
tehetséges gyermekek fantáziája a legragyo-
góbb, alkotásvágyuk káprázatos, energiafelesle-
gük pedig döbbenetes. Ilyenkor legfogékonyabb 
a sarkig nyitott lélek, melynek befogadóképes-
sége a legtávolabbi horizontig kitágul a hibák 
és erények számára egyaránt. Ez a rövid kor-
szak találja a legfrissebb lelkiállapotot és mű-
vészi képesség, emlékezőtehetség, jellemfanatiz-
mus később a többi időszakokban sohasem talál-
nak oly biztosan befogadó talajra, mint a vihar-
zóna idején. 

Ezért volt a világot meghódító Baden Powel-
nek, a cserkészet megalapítójának akkora sikere, 
mert az i f j ú életet a gyermekkortól elválasztó 
korban alkalmazta nagyszerű módszerét. 

Viszont az alvilág leghíresebb gonosztevői is 
már gyermekkorban s különösen a kamaszkort 
megelőző években sajátították el díszes mester-
ségüket, akiket lélekfertőző környezetben, fogé-
konyságuk legerőteljesebb idejében csonkítottak 
meg, mint akárcsak Hugo Victor „Nevető em-
ber ié t . 

Korunk társadalmi szellemének forradalmárai 
a szocializálás jelszavaival a legantiszociálisabb 
eszmék zászlói alá gyűjtötték táborukat és ki-
tenyésztették a bolsevizmus romboló jelszavát, 
hogy: a teljes nemi felvilágosítást be kell vinni 
az iskolákba. E kérdés megoldása ebben a 
formában Amerikában kezdődött s túlhajtásai 
meg is hozták a szomorú reakciót. 

Foerster „Schule und Charakter" című mun-
kájában sokat foglalkozik e kérdéssel s nagyon 
kárhoztatja az iskolákban bevezetett tömegfel-
világosításokat. 

Szerinte és még sok más szociál- és szexuál-
pedagógus szerint a szexuális kérdéseknek eb-
ben a korban s főként az iskolákban való hang-
súlyozása s a figyelem ráterelése ártó befolyás-
sal van a gyermeki lélekre. „Beszélni ezüst, 
hallgatni a rany" jelszóval még mindig többre 
becsüli a régi formákat a mai modern pedagó-
gusok módszereinél. A régi és a modern peda-
gógia erre vonatkozó elvei között javasol hidat 
verni, mert a szexuál-pedagógia teljes mellőzése 
éppoly ártalmas lehet jellemképzés szempontjá-
ból, mint annak túlságos kihangsúlyozása. A 
szexuál-pedagógia a szociál-pedagógiából követ-
kezik s rendkívül fontos a gyermek, azaz i f jú-
ságnak megvédése a korrupt társaságoktól s 
így nem lehet elég korai a védekezés megszer-
vezése már az iskolákban. 

Nagy figyelemmel és uj jongó örömmel hallot-
tuk a katolikus nagygyűlésen Hóman Bálint 
kultuszminiszternek azt a nagy horderejű ki-
jelentését, hogy az iskolai nevelésben is az eddi-
ginél még fokozottabban kíván súlyt helyezni 
a jellemképzésre. 

A tanítónak intenzíven kell a reábízott gyér-
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nieket megfigyelni s magának egyéni képet al-
kotni minden tanulójáról. 

Abban a percben, amint észreveszi tanítvá-
nyain a fizikai és lelki változásokat s amikor 
sejti, bogy ennek eredő oka a viharzóna közel-
ségében rejlik, keressen kapcsolatot a gyermek 
szüleivel, hozzátartozóival, látogasson el a gyer-
mek otthonába, f igyelje meg környezetét, figyel-
meztesse a szülőket s adjon tanácsokat. 

Fiúknál főleg a jellemképző erőket sorakoz-
ta t juk fel s hassunk oda, hogy a kifogástalan, 
jellemes i f jú legyen a mintaképe. Hassunk rá, 
Foerster szerint, az angol példával, mely szerint 
az angol gentleman naponta tiszta inget ölt 
magára, mennyivel fontosabb tehát a tiszta 
lélek. Szoktassuk r á e példával is, hogy foga-
dalmat tegyen magában a rossz környezetben 
élő fiúgyermek is, hogy az illetlen szavak szeny-
nyesét kerüli s nem jő szájára ilyen szó. Gyak-
ran észreveheti a tanító, hogy egész jóviseletű 
gyermekek pusztán, mert mástól hallják, rá-
szoknak durva és illetlen szavakra, az ilyenek-
kel érttesse meg, hogy a szót cselekedet szokta 
követni, mely letéríti a jó útról. Tanuljon meg 
mindenki már kora gyermekségében önmagán 
uralkodni s önmagát nevelni, korlátozni s ön-
magát kormányozni. A jó pedagógus előtt ta-
nítványainak nincs titka. Viselkedjék úgy, hogy 
a gyermek ne mindig a zsarnokot, a megköze-
líthetetlen parancsnokot lássa benne s önmagát 
ne érezze mindig alantasának, akinek csak en-
gedelmeskednie kell. Ha a gyermek szeretetét 
megnyeri tanítója, tartson magának néhány bi-
zalmast, akik anélkül, hogy árulkodnának, fel-
világosítják a tanítót társaikról. Tiltott dalokat, 
képeket, rajzokat, verseket oly könnyen el tud 
rejteni a figyelmetlen s rossz módszerrel dol-
gozó tanító elől a mételyt hintő tanuló! Edzziik 
tanítványaink lelkébe: „önkormányzat, önfegye-
lem, öntisztelet legyen ellenmérge minden mél-
tatlan cselekedetünknek" (Foerster). 

Leányok nevelésénél tér jünk vissza nagy-
anyáink biztos sikert hozó módszeréhez, mely 
szerint irányadó elv legyen az önbecsülést alá-
támasztó lelki és fizikai intaktság. Hív juk fel 
figyelmét, hogy lelki erejét fejlessze, mely sze-
rint sa já t impulzióinak is ellent tudjon állani 
s önnevelésének vezérmotívumai legyenek a 
tisztaság és az éberség. 

„A mai szociálpedagógiai mozgalmaknak egy-
oldalúságuk dacára megvan az a jó következ-
ményük, hogy a jellemképzésre felhívták a 
figyelmet. Ez a tömeglélek gondozását vonta 
maga után, melynek következtében a testet a 
szellem gyámsága alá rendelték." 

Az igazi szexuál-pedagógia célja a természet 
rendszabályozása a szellemen keresztül. Ha az 
erkölcs magaslatáig emeltük a gyermeket, ak-
kor annak a nívója és ereje jótékony befolyás-
sal uralkodik a gyermek élete felett is. 

„Bár az irányadó a természet, de ezt, mint a 
gondos kertésznek, nyesegetni kell az etika olló-
jával." 

Az erkölcsi kultúra lényege abban áll, hogy 
szellemi erőink uralkodjanak temperamentu-

munk, természetünk felett. A kulturálatlanság 
pedig ott kezdődik, ahol az anyagiasság vezérli 
szellemünket, melynek a testi rabszolgaság az 
eredménye. 

Alkoholisták, kokainisták, morfinisták s az 
erkölcsi pocsolyákban és hinárokban mind mé-
lyebbre süllyedők szomorú hadserege azokból 
rekrutálódik, akik már az iskola padjaiban a 
test tiltott élvezeteinek apró katonái. 

A falusi gyermek környezeténél fogva sem 
kerül akkora veszélybe, mint a nagyvárosok 
kültelkein, nyomortanyáin felserdülő gyermek-
ember. A tanuló szociális helyzete szerint sze-
lektálja a tanító növendékeit s figyelme terjed-
jen ki az erkölcsi szemétdombokon dudvamódra 
felcseperedő fiatal életekre. Az ilyen ifjxii lé-
lekbe korán kell beoltani a lelki immunitás szé-
rumát. Mondhatni már az első elemi osztályban, 
a viharzónát is jóval megelőző korszakban. 

A tanító addig nem foghat a jellemképzés 
módszeréhez, amíg tanítványait egyénenként 
meg nem ismeri. Modern pedagógusok igen 
eredményes módszere a „rajtaütés".* Ugyanis 
a gyermek rendkívül alakoskodó és titkolódzó, 
amikor értelme előtt a szexualitás örvényei 
megnyílnak és ebben végtelenségig összetartóak 
is egymás között. 

A ra j taütés egyik módszere, hogy amikor ja-
vában folyik a tanítás, a mit sem sejtő tanuló-
kat kivezénylik az iskolapadokból és kiküldik 
az osztályból. Számos szomorú eredmény alá-
támasztotta a ra j taütő tanító gyanúját . Ugyanis 
nagyon sok félbenfelejtett illetlen verset vagy 
rajzokat, vicceket találtak gyakran a legszen-
débb leányka, vagy kifogástalan viseletű fiú 
padján, könyvei között vagy a földön tovább-
terjesztésre elkészítve. Egy-egy ilyen raj taütés 
pontosabb fényképet készít a tanítvány lelki és 
fizikai életéről, mint hosszú hónapokig tartó 
megfigyelés. 

Ilyen helyzetben a tanítóra nagyon kényes 
feladat vár. Nem a büntető, megfenyítő s a tet-
tenért gyermeket szidalmazó hatalmasság le-
gyen, hanem a fokozatosan gyógyító lélekorvos. 
Ne szégyenítse meg ezeket a gyermekeket az 
<}gész osztály előtt, hanem négyszemközt fogjon 
hozzá a jellem kiköszörüléséhez. Állítsunk el-
rettentő példákat az ilyen gyermek lelke elé s 
ha leány az illető, vezessük szellemi aspirációit 
egy magasabb légkörbe, támogassuk egyen-
súlyának visszanyerésében, hogy ő maga vá-
gyódjék a saját maga és mások tiszteletére, 
megbecsülésére. Tár juk lelke elé a legszebb an-
gol lovagi vallomást, hogy az az ő későbbi éle-
tére rái l l jék: „I could not love thee, dear so 
much, loved I not honor more", melynek ez az 
értelme: „Nem tudnám szeretni azt, akit nem 
tisztelhetek is egyben." 

A mai modern társadalmi elvek lassan-lassan 
a régi női erény ideálját is a posványba lehúz-
zák s ami alatt civilizált világunk maradinak, 

* A modern pedagógiának nem lehet eszköze a „rajta-
ütés". Ez a megelőzést fontosabbnak tartja. (Szerk.) 
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ósdinak vallja a női erényesség és tisztaság el-
méletét, Dél-Amerika néger társadalma kiközö-
síti, megveti a törvényes formákon kívül élő 
nőket s mialatt e „vadak" az erkölcsi kultúra 
magaslataira i rányí t ják tekintetüket, a civilizált 

világ társadalmi zászlókra tűzi a testi élvezetet 
és erkölcsi züllöttség jelszavait. 

Ezt hivatása megelőzni az iskolának, a lélek-
kel néző tanítónak, akinek mindig jelentős része 
lehet nemzete bűneiben vagy erényeiben. 

T A ^ Í T Ó E G Y E H Ü L E T £ K 

N E M Z E T K Ö Z I S Z Ö V E T S É G E ( T E M S Z ) . 

A Fédération Internationale des Associations 
d'Instituteurs, a Tanítóegyesületek Nemzetközi 
Szövetsége. Ez a nemzetközi szövetség valóban 
gigantikus szervezet. Noha a németországi és az 
osztrák tanítóság, politikai okokból, időlegesen 
ki is vált belőle, f. évi július hó 1-én 533.946 
hivatásos tanítót számlált t ag ja i közt, még 
pedig: 

Angolország 130.000 
Ausztria — — 
Bolivia 5 - 0 0 0 

Brazilia 40.000 
Bulgária 10000 
Csechoszlovákia, Svaz 18.000 
Csechoszlovákia, Deutscher Lehrerbund 13.000 
Dánia 11.800 
Észtország 3.500 
Franciaország 74.000 
Görögország 5.000 
Hollandia, Bond 7.800 
Hollandia, Genootschap 6.000 
Hollandia, Holland India 2.000 
Jugoszlávia 18.000 
Lengyelország, Zwiazek 44.000 
Lengyelország, Ukrajna 3.200 
Lettország 3000 
Litvánia 1000 
Luxemburg 450 
Magyarország 9.000 
Németország — — 
Norvégia 7.385 
Porto-Bico 4.000 
Bománia 40.000 
Skótország 23.000 
Spanyolország 17.000 
Svájc (francia) 3.000 
Svájc (német) 10000 
Svédország, Forbund 5.700 
Svédország, Forening 18.611 
Szent-Domingo 500 

Összesen ..533.946 

Az Egyesült Államok Tanítószövetsége (American 
Federation of Teachers) a Nemzeti Munkaszövetséghez 
(National Federation of Labour) csatlakozott. 

Kétségtelen, hogy ez a legnagyobb a nevelés 
nemzetközi szervezetei közül. De kívüle van még 
két óriás nemzetközi egyesület: a World Fe-

deration of Education Associations (Nevelő-
egyesületek Világszövetsége) és a Bureau In-
ternational des Fédérations Nationales du 
Personnel de l'Enseignement Secondaire (Kö-
zépiskolai Tanszemélyzet Nemzeti Szövetségei-
nek Nemzetközi Irodája). Mindezek szabad egye-
sülések, amelyekkel szemben van egy hivatalos 
nemzetközi nevelésügyi szerv is: a Nemzetek 
Szövetségének pedagógiai szakosztályát képező és 
Genfben székelő Bureau International d'Édu-
cation (Nemzetközi Nevelésügyi Iroda), amely-
nek számos közleményét lapunk hasábjain is 
ismertettük már. 

Visszatérve már most a TeNSz-re, ennek 
ügyeit évről-évre választott héttagú végre-
ha j tóbizottság és a főt i tkár intézi. Évente 
más-más országban kongresszust tart, amelyen 
a tagegyesületek saját tag ja ik számának ará-
nyában kiküldöttekkel (1.000 tag után 1, 1.001— 
5.000 tag u tán 2, 5.001—15.000 tag után 3, 15.001 
—30.000 t a g után 4, 30.001—50.000 tag után 6 
kiküldöttel) képviseltethetik magukat. A Szö-
vetség négy- (francia, angol, német, spanyol) 
nyelvű időszaki folyóiratot ád ki, mely rész-
letesen közli a fölmerült nevelési, tanügy-
politikai, társadalmi és tanítói kérdések tár-
gyalásainak anyagát, — így tehát ez a köz-
löny tökéletes tájékoztatást nyúj t afelől, hogy 
aktuálisan mely problémák foglalkoztatják a 
tanítói világközvéleményt. 

Előttünk a Szövetség hivatalos kiadványá-
nak f. évi februári és júl iusi 20. és 21. számú 
nagy negyedrétű füzete (264, ill. 154 oldal ter-
jedelemben). Az első a tavaly augusztus 10— 
12. közt Santanderben (Spanyolország) meg-
ejtett kongresszusról s a november l - jén és 
2-án Párizsban megtartott végrehajtóbizott-
sági ülésről, a második pedig a tagegyesüle-
teknek f. évi közgyűléseiről s a munkásságá-
ról tar ta lmaz részletes beszámolókat. 

A santanderi kongresszus mindenekelőtt ál-
lást foglalt a közoktatásügyi költségeknek 
általános és rendszeres lefaragása ellen, a kö-
vetkező határozatában: „A TeNSz egyértelmű 
abban a vélekedésében, hogy az iskolán vég-
zett takarékoskodások hanyatlást jelentenek 
az oktatásban s a nevelésben, vagyis meg-
akasztják a civilizációt és az értelmi, erkölcsi 
s hivatásbéli haladást. Ezek a költségcsökken-
tések merényletek az i f j ú nemzedék ellen, 
amely sokkalta silányabb vértezettel, sokkalta 
nehezebb létföltételek mellett, egy minden ízé-
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ben háborgó világba sodortatik; a közoktatási 
költségek apasztása árulás a jövendő emberi-
séggel szemben." 

A további tanácskozások azokról a gyakor-
lati eszközökről folytak, amelyek segítségével 
megállapíthatni az elemi iskolában szerzett 
ismereteket s tájékozódást nyerhetni a legkö-
zelebbi magasabbfokú iskolának kiválasztására 
nézve. Az ebben az ügyben a tagegyesületek 
véleményének meghallgatásával hozott hatá-
rozat ekként szól: 

1. Az iskolai vizsgák célja, hogy alapot szerez-
zünk a tanulók észszerű elosztására (foglalkozás-
beli orientációjára) az emberi tevékenység külön-
féle területein. 

2. Ezt az elosztást a szülők társadalmi állására 
való tekintet nélkül kell végrehajtani, még pedig 

a) a megejtett vizsgákon megnyilvánult tehet-
ségnek számbavételével, 

b) összhangban a társadalom szükségletével. 
3. A tanulóknak ezt az elosztását a lehetőségig 

halasztani kell s csak akkor szabad végérvényes-
nek tekinteni, ha a serdült világosan megállapít-
ható rátermettséget mutat hivatására. 

4. Az iskolai vizsga különféle alakban állapít-
hat ja meg 

a) a szerzett ismereteket, 
b) a jövendő munkára való képességet. 
5. Az iskolai év végén az ismereteknek belső és 

külső vizsgálata csakis azokra a kérdésekre ter-
jedjen, amelyek mindenik iskolában tárgyálásra 
kerülnek, tekintet nélkül a tantervek összeállí-
tására. 

6. A hivatásbeli képesség fölismerésére szolgáló 
kémpróbákat nem szabad egyetlen eljárásra ala-
pítani, hanem ellenkezőleg, mindenik felvilágosító-
eszközt a tanító jelenlétében egybe kell vetni 
(tesztek, részvétel valamely foglalkozásbeli tájé-
koztató tanfolyamon, megbeszélés a szülőkkel, a 
tanszemélyzet részéről végzett hosszas megfigye-
lés stb.). 

A TeNSz különösen ajánl ja e tekintetben a kel-
lően fölszereli foglalkozásbeli tájékoztató hivata-
lok igénybevételét. E hivataloknál szakorvosok-
nak, avatolt pszichológusoknak, nevelőknek s a 
hivatásszervezetek képviselőinek kell működniük. 

A santanderi kongresszus ezután a békére 
való nevelés válságával s azokkal az eszkö-
zökkel foglalkozott, amelyeknek segítségével 
ezt a válságot a jelenlegi politikai és gazda-
sági viszonyok közt is le lehet küzdeni. E r r e 
nézve, a tagegyesületek véleményének mérle-
gelése után, a következő határozatokat hozta: 

1. A közgyűlés valamennyi ország hatóságainak 
figyelmét fölhívja azokra a veszélyekre, amelyek 
a nevelésre s az oktatásra előirányzott költségek-
nek leszállításával az ú j nemzedéket s a polgáro-
sultságot fenyegetik. Kéri a hitelek emelését az 
iskolai szükségleteknek megfelelően. A népoktatás 
ellenségeinek nyilvánítja mindazokat, akik ily 
hitelcsökkentéseket követelnek. Felhívja a belátó 
s a népoktatás ügyét szívükön viselő összes köte-
lékeket, indítsanak általános akciót „A népoktatás 
szolgálatában!" jelszó alatt. 

2. A közgyűlés aggodalmát fejezi ki a munka-
nélküliek gyermekeinek és a munkanélküli ifjú-
ságnak sorsa fölött. Kijelenti, hogy a tagegyesü-
letek hathatósan támogatják a hatóságoknak és a 
nagy kulturális szervezeteknek fáradozásait a szü-
lők s gyermekeik nyomorának enyhítésére. Szo-
ciális intézkedéseket követel avégből, hogy a 
munkanélküli ifjúság szabad ideje az általános, 
valamint a hivatásbeli műveltség emelésére hasz-
náltassák fel. A munkanélküliség hatékony orvos-
szerének tekinti és követeli az iskolaköteles kor-
nak a 15. vagy 16. életévig való meghosszabbítá-
sát minden országban (nemkülönben az általános 
továbbképzés kiterjesztését a 18. életévig). Mint 
háborús vállalkozást, elítéli a munkatáborok be-
rendezését, amely táborok rejtett katonai gyakor-
latok födözésére szolgálnak. 

3. A közgyűlés kinyilvánítja a tanítóságnak azt 
az akaratát , hogy a nemzetközi együttműködést 
minden területen szolgálja. Minthogy nézete sze-
rint ez az együttműködés éppen gazdasági téren 
az előfeltétele a világ jólétének, kijelenti, hogy a 
tanítók az ő hallgatóságukhoz (iskolásgyermekek, 
fiatalkorúak, közvélemény) mért minden alkalma-
tos eszközzel igyekezni fognak ennek a gazdasági 
irányú kooperációnak szükséges voltát kimutatni, 
továbbá, hogy a nagy kulturális és testületi szer-
vezeteknek segítségükre lesznek a nemzetközi 
megértéssel szembenálló gazdasági hatalmak ellen 
folytatott harcaikban. 

4. A közgyűlés kinyilvánítja ragaszkodását az 
alapszabályok 1. pontjában foglalt s a népek kö-
zeledésére és békés együttműködésére vonatkozó 
határozmányhoz. Kijelenti, hogy az alapszabályok 
eme határozmányának elismerése az előfeltétele 
minden közremunkálkodásnak a TeNSz-ben. Fel-
kéri a tagokat, hogy minden alkalommal, iskolá-
ban vagy azon kívül, a békegondolat előmozdítói-
ként viselkedjenek.1 

5. A közgyűlés megállapítja, hogy a világháború 
alatt tett ünnepélyes ígéretek ellenére mindeddig 
nem történtek határozott intézkedések a fegyver-
kezés korlátozására és a béke biztosítására s hogy 
a kormányok még mindig elismerik a háború 
igénybevételének elvét. A már bekövetkezett há-
borús bonyodalmak s az egyre világosabban je-
lentkező háborús fenyegetődzések fölötti aggodal-
mában kinyilvánítja, hogy mindazon országok 
tanítói, akik a TeNSz-ben tömörültek, a szellemi 
leszerelésben tevékenyen részt akarnak venni és 
mindannyian ellenzik a nemzetközi konfliktusok-
nak fegyveres úton való elintézését. Megköveteli 
tagjaitól, hogy minden alkalommal együttesen has-
sanak a törvényhozásokra s a kormányokra, 
egyénileg pedig a politikai pártokra s a kulturális 
és pacifista szervezetekre abban az irányban, hogy 

a fokozatos, egyidejű és ellenőrzött leszerelés, 
a magánkézen folyó fegyvergyártás tilalma, 
a nemzetközi döntőbíróság kötelező igénybe-

vétele és 
a Nemzetek Szövetsége által meghatározott ese-

1 Jó, jó! De béke, egymáshoz való őszinte közeledés, 
megértés csak igazságon alapulhat. Adjanak előbb igazsá-
got, akkor majd a magyar tanítóság is eleget tesz a "határo-
zatnak. (Szerk.) 
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lekben a gazdasági és pénzügyi bojkott meg-
valósíttassák. 

A közgyűlésnek az a kívánsága, hogy az összes 
nemzetközi népi erők egyesüljenek a háborús 
szellem elleni küzdelemben és a háború elfojtá-
sában.2 

A párizsi végrehajtóbizottsági ülésen a már 
említett két másik nemzetközi szervvel: a 
Nevelőegyesületek Világszövetségével és a 
Középiskolai Tanszemélyzet Nemzeti Szövet-
ségeinek Nemzetközi Irodájával , ezenkívül az 
Üj Nevelés Nemzetközi Ligájával s a genfi 
Nemzetközi Nevelésügyi Irodával járó együtt-
működésnek módjairól folyt a tanácskozás. 
Határozatba ment, hogy a TeNSz mindezek-
nek a szervezeteknek képviseletében vegyes 
bizottság alakítására fog javaslatot tenni, 

- A mi meggyőződésünk az, hogy az igazságadás volna 
a háború elkerülésének legbiztosabb eszköze. Miért nem 
mutat rá erre a TeNSz? (Szerk) 

amely bizottság 1935. év folyamán ülne össze 
avégből, hogy egységes megállapodást létesít-
sen az egész vonalon a kettős munka elkerü-
lésére és a teljes kooperáció megvalósítására. 
Ez a vegyes bizottság a nemzetközi nevelő-
egyesületek világválasztmánya nevet viselné. 

A tanítóképzésnek főiskolai fokon történő 
reformja és a tanítóság szabadidejének prob-
lémája is foglalkoztatja a TeNSz-t, de ezek-
ben az ügyekben még csak az adatszerzésnél 
tar tanak (minden tagegyesületnek részletes 
kérdőíveket küldtek s az állásfoglalást a je-
lentések beérkeztének s földolgozásának idő-
pontjáig elhalasztották). 

A TeNSz hivatalos kiadványának f. évi jú-
liusi füzete, amint már említettük, a tagegye-
sületek munkásságáról s az egyes államokban 
történt pedagógiai vonatkozású eseményekről 
számol be, ezeknek során megemlékezik a 
Magyarországi Tanítóegyesületek Országos 
Szövetségének 1933. évi december 29-iki isme-
retes határozatáról is. 

A FÖLDR4JZ TANÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI. 
Irta : LENDVAY BÉLA. 

H a a földrajznak, mint tudománynak anyagát 
vizsgáljuk, azt látjuk, hogy az egész világ-
gal, a kozmossal, a világrenddel, a rendezett vi-
lággal, főleg azonban annak egy. részével, a 
Földdel, mint az ember otthonával foglalkozik. 
A Föld ismertetése közben is a hangsúly annak 
felszínén van, mégpedig azért, mert itt játszó-
dik az ember élete. Ha a népiskola földrajzi 
anyagát vizsgáljuk, nagykönnyen megállapít-
hatjuk, hogy itt az egész világról, a kozmosról 
csak általános képet nyujtunk, de a Föld fel-
színét s ennek is különösen azt a részét, ahol mi 
lakunk, a haza földjét részletesen ismertetjük. 
Közvetlenül a lakóhelyen vétetjük észre azt a 
sok Féle jelenséget, amit ott észlelhetünk s ezek-
ből következtethetünk a távolabbi területek föld-
rajzi viszonyaira, adottságaira. Az ikra, amelye-
ket tapasztalati úton nem tudunk megismer-
tetni, hanem csak elképzeltetni. Ezekről rendsze-
rint magának a tanítónak sincsenek tapaszta-
lati ismeretei. Ö is csak elképzel s így alkot fo-
galmat a távolabbi, a messzi vidékekről, a nem 
észlelt földrajzi jelenségekről. Már ez után a 
megállapítás után is láthatjuk, hogy mennyire 
fontos az, hogy a tanító híven és pontosan kép-
zelje el a földrajz anyagának azt a részét, 
amellyel éppen foglalkozik. Ha ez az elképzelés 
hiányos, hézagos, esetleg hamis, természetes, 
hogy ezekről a távolabbi vidékekről a gyermek-
nek sem tud tiszta, világos képet nyTujtani. Fenn 
áll tehát az a kívánalom, hogy a tanítónak a tá-
volabbi vidékekről, azoknak nemcsak földrajzi 
fekvéséről, topográfiájáról, hanem valamennyi 
földrajzi tényezőjéről tiszta képe legyen, amit 
— mert tapasztalati úton nem szerezhet — 
csakis képzelet ú t ján alkothat meg magának. 

Hogy a távolabbi vidékekről helyes képet, 

tiszta fogalmat alkothassunk, behatóbban kell 
azoknak a vidékeknek földrajzát, annak adottsá-
gait tanulmányoznunk, amelyeket megismer-
tetni akarunk. Tanulmányozás közben az anya-
got három részre oszthatjuk. Az első legyen a 
topográfiai tanulmányozás. Itt megismerjük an-
nak a vidéknek felületét. A hegyeit, a síkjait, a 
vizeit, a városait, a közlekedési vonalait s 
megfigyeljük ezeknek pontos elhelyezkedését. 
Ehhez mindenesetre jó térkép és jó kézikönyv 
kell, de a papiros, az irón sem hiányozhatik, 
mert nem elég csak megismernünk, hanem ma-
gunknak fel is kell vázolnunk a megismerte-
tendő vidéket. Ugyanis a rajzolás megkönnyíti 
a felfogást, a térképről a rajzra való átvitel 
erősebbé teszi a megfigyelést s jobban megrög-
zíti az anyagot apróbb részleteiben is. Előkészü-
lés közben ne elégedjünk meg a térképnézéssel, 
olvasással és a vázolással sem, hanem győződ-
jünk meg arról is, hogy emlékezetünkben híven 
meg tudjuk-e azt őrizni, mert ne feledjük, hogy 
tanítás közben mindannak könnyen meg kell 
jelennie lelkünkben, amit meg akarunk ismer-
tetni, el akarunk képzeltetni. 

Tárgyi előkészületünk másik része abból áll-
jon, hogy az anyagot tisztán a természeti vagy 
fizikai földrajz szempontjai szerint vizsgálgas-
suk. I t t keressük a hegyek, a folyók, a síkságok 
vonalát, irányát, fekvését, magasságát, az ég-
hajlatijelenségeket, általában mindazt, amit azon 
a vidéken a természet alkotott. És pedig ne csak 
az okot vegyük észre, hanem az okozatokat is 
keressük, mert csak így válnak tudatossá föld-
rajzi ismereteink. Ebben elősegít bennünket 
maga a térképolvasás is, de ezzel nem elégedhe-
tünk meg, hanem olvasgatnunk is kell annak a 
vidéknek természeti földrajzát. 
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H a a vidék természeti földrajzával tisztában 
vagyunk, akkor alakítsuk ki magunkban annak 
a vidéknek emberföldrajzát, ami a harmadik 
szempont lesz. Itt azt keressük, hogy mit alko-
tott azon a vidéken az ember értelme és mun-
kája. Hova s miért épí tet te a városokat, falva-
kat, a vasutakat, u takat , a gyárakat, hol nyi-
tott bányákat, hol f ú r t alagutakat, hol csapolta 
le a mocsarakat, hol épített gátakat, hol kelet-
kezett földművelés, hol intenzívebb az állat-
tenyésztés, hol keletkezett ipar, hol kereskede-
lem. í gy a gyermek lá tn i s érezni fogja, hogy 
az ember miként küzd a földrajzi tényezőkkel, 
hogy azokat a maga javára használja. Termé-
szetesen itt mindig a „miért?" fog előtérben ál-
lani, mert csak ezzel tud juk a különbözősége-
ket és az összefüggőségeket a gyermekekkel 
észrevétetni. Például mikor az éghajlatról beszé-
lünk, tudnunk kell, hogy miért van az egyik 
helynek ilyen, a másiknak olyan éghajlata^ to-
vábbá miféle befolyással van az illető éghajlat 
a növény- és állatvilág fejlődésére, a termelési 
lehetőségekre, viszonyokra s az ott élő emberek 
életmódjára, foglalkozására. Vagy például meg 
kell értetnünk, hogy miért termelnek az egyik 
helyen búzát, a másikon rozsot, kukoricát, cu-
korrépát s hogy az a vidék mennyire tudja el-
látni az ott élő népesség szükségletét, vagy hogy 
van-e kivitele valamely terményből s hogy ha 
van, megvan-e a lehetőség annak könnyű és 
olcsó elszállítására stb. 

I t t könnyen abba a hibába eshetünk, hogy az 
általános földrajz elveit követve beszélünk a he-
gyekről, a vizekről, az éghajlatról, az emberi 
településekről stb. s ú g y gondoljuk, hogy eze-
ket úgy általánosságban megérttettük, akkor a 
tanulók ezt majd az egyes vidékek ismertetése 
közben maguk is alkalmazni fogják. Ez az el-
j á rás nem népiskolába való. Itt mindenütt kon-
krétumokra kell támaszkodnunk, mindezeket 
egy-egy területen kell szemléltetnünk s vala-
hányszor ugyanazokhoz a földrajzi tényezőkhöz 
érünk, mindig az összefüggésekre, a földrajzi 
tényezőknek egymásra való hatására mindany-
nyiszor rá kell vezetni a gyermeket, valahány-
szor ezzel a jelenséggel találkozik. Igaz, hogy ez 
csak kezdetben lesz nehéz, mert az analóg ese-
tek alapján később a gyermek maga is rá fog 
jönni az összefüggésekre s indítás, kérdezőskö-
dés nélkül is beszámol azokról. Ezzel az eljárás-
sal lassan és fokozatosan maga vonja le a föld-
rajzi tényezőknek egymásra hatásai közt levő 
kapcsolatokat. 

Az általános földrajzzal szemben áll a leíró 
földrajz , amely az egyes tájakat, országokat, 
világrészeket ismerteti, mégpedig azok vala-
mennyi földrajzi sa já t sága alapján. I t t meg az 
a ba j fenyegethet, hogy csak leírunk, elbeszé-
lünk s a készet a d j u k a gyermeknek. A leíró 
fö ldra jz kell a népiskolába, hanem módsze-
rének olyannak kell lennie, hogy a meg-
ismertetendő vidéket ne a könyvből vagy a ta-
nító elbeszéléséből i smerje meg a gyermek, ha-
nem a térképről, szemléltető képekről, rajzok-
ról. A tanító irányító, gondolkoztató eljárásá-

nak segítségével maga í r ja le azt a vidéket s 
alkossa meg lelkében annak a képét. 

H a a tanterv anyagán végigtekintünk, azt 
lá t juk, hogy sok-sok földrajzi ismeretről van szó 
s az emberföldrajznak különösen az a része lép 
előtérbe, amely azt tárgyalja, hogy a különböző 
földrajzi és természeti jelenségek milyen be-
folyással vannak az ember gazdasági tevékeny-
ségére: a mezőgazdasági termelésre, az iparra, 
a kereskedelemre. Ezért bátran mondhatjuk, 
hogy a népiskolában az emberföldrajznak gazda-
ságföldrajzi része is előtérben áll. És ez termé-
szetes is, mert a földrajzi ismereteknek az élet-
ben való alkalmazása igen fontos célja a föld-
r a j z tanításának. Meg kell éreznie s tudnia kell 
a gyermeknek, hogy az ember gazdasági életét 
a földrajzi tényezők irányít ják: a termelés vi-
dékenkint más és más. Ismernie kell a gyermek-
nek hazánk egyes vidékeinek, sőt az egész Föld-
nek gazdasági viszonyait, a termények szárma-
zási helyét, azokat az útvonalakat, amelyeken 
azok forgalomba jönnek és hozzánk eljutnak. 
Ismernie kell azt a szoros gazdasági kapcsola-
tot és egymásra utaltságot, amely az egyes vi-
dékek és a Föld egyes országai között fennáll. 
Az így szerzett ismereteket a gyermeknek any-
nyira át kell éreznie, hogy felnőtt korában majd 
maga is saját hasznára tud ja fordítani azokat 
az ismereteket, amelyek a sa já t boldogulását és 
hazánk megerősödését szolgálják. 

Minthogy a földrajzi ismereteknek elsősorban 
tapasztalatiaknak kell lenniök, kétségtelen, hogy 
elsősorban a szülőföld, a lakóhely földrajzát kell 
a gyermekekkel megismertetnünk, mégpedig 
minden földrajzi, természeti és gazdasági vo-
natkozásban. Ezek lesznekí azok a szemléletek és 
tapasztalatok, melyekre később, a távolabbi vi-
dékek ismertetése közben támaszkodhatunk. A 
lakóhely, a szülőföld megismertetése után a 
nemzet iskolájára nézve, a nemzet lakóhelyének, 
az országnak megismertetése lesz a fontos s csak 
aztán a más országok, amelyekkel a haza vala-
mely gazdasági vagy kulturális vonatkozásban 
van. 

H a a földrajz tanításának módjára gondolunk, 
akkor meg kell állapítanunk, hogy tanítás köz-
ben nem egyformán színezendő és emelendő ki 
minden földrajzi tényező. Legelőször is előtérbe 
kell állítanunk azokat, amelyekkel az érdeklő-
dést felkelthetjük, leköthetjük. Ez a kívánalom 
az elé a helyzet elé állít bennünket, hogy az 
anyagban azt keressük, ami érdekes, mégpedig 
nem nekünk, hanem a gyermeknek. Ezt azért 
hangsúlyozom, mert a tanítót valamely vidék-
nek földrajzi viszonyai közül egészen más érde-
kelheti, mint a gyermeket. Éppen azért az ér-
deklődésre szánt anyagot a gyermek szempont-
jából kell kiválasztanunk, az ő ismereteit, az ő 
képzeletét és érdeklődési körét kell figyelembe 
vennünk akkor, mikor az érdeklődés fekeltésére 
szánt anyagot kiszemeljük. Ez igen sokféle le-
het, amit az anyag természete szab meg. Pél-
dául lehet termény, ipari készítmény, népművé-
szeti alkotás, természeti szépség, ritkaság, sőt 
különösen a felsőbb osztályokban valamely föld-
ra jz i alakulatnak különössége is Mindezeket 
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természetben, képen, rajzon szemléltethetjük, de 
— ha alkalmas az anyag1 — el is beszélhetjük. 

Az érdeklődéskeltés anyagát kövesse annak 
az anyagnak kiszemelése, amelynek haszna 
vagy kára az első szemlélődésre nyilvánvaló, 
ma jd az eszmélésre alkalmas anyagot válogas-
suk ki.* 

A fent említett szempontoknak megfelelő 
anyagra akkor találhatunk, ha a megismerte-
tendő egységnek elhelyezkedését, határait , hegy-
es vízrajzát, klímáját, állat- és növényvilágát, 
ásványait , lakosságát, városainak, falvainak el-
helyezkedését, a kultúra alkotásait s minden más 
földrajzi adottságát vizsgálgatjuk. Különösen 
alkalmas erre a közlekedési útvonalak vizsgá-
lata, miközben az érdekesség, a hasznosság és 
eszméltetés elve nagyon is szembetűnő. Ha az 
útvonalakat vizsgáljuk, r a j tuk áthaladva szebb-
nél-szebb tájakat, folyókat átszelő hidakat, 
hegycsúcsokon épült s rombadőlt várakat, alag-
utakat, végtelen síkságokat, népes városokat 
találunk s ha az útvonal vezetésének irányát 
vizsgálgatjuk, azt látjuk, hogy az embernek 
megvolt a maga célja, hogy miért vezesse ar ra 
az útvonalakat. Viszont azt is észrevétetjük, 
hogy az útvonalak nyomában kul túra keletke-
zett, az élet sokkal tűrhetőbb lett. A hidak épí-
téséből, alagutak fúrásaiból, a hegyek átmetszé-
séből, a lapályok feltöltéséből láthat juk, hogy 
az ember minden akadályt leküzd, hogy célját 
elérje. 

Minél inkább megvannak valamely földrajzi 
egységben azok a tulajdonságok, amelyekkel a 
gyermekek érdeklődését akár a természeti vi-
szonyaival, akár kutúrá jával vagy reánk ható 
hasznával vagy kárával, akár eszmélésre alkal-
mas tényeivel leköti, annál inkább tanulmá-
nyoznunk és ismertetnünk kell azt. Ilyen termé-
szetes földrajzi egységek azok az államok, me-
lyek individuumok lettek földrajzi berendezett-
ségük, kultúrájuk által. Ezek azok az államok, 
ahol maga a föld is hatott a népre, de hatott a 
nép is a földre s így ezek a két tényező hatása 
alatt típusokká alakultak. így például Nagy-
Magyarország s annak megcsonkítása a födrajz 
tanításának egyik szomorúan legérdekesebb, leg-
eszméltetőbb és legtanulságosabb alanya. 

A fent említett szempontok elvezetnek ben-
nünket a földrajzzal rokon összes tudományok 
területére s a földrajz á t j á r j a majdnem az ösz-
szes tudományok mezőit, de mindig csak alkal-
milag, csak akkor, ha szempontjai értékesíthe-
tők; akkor, ha azokra feleletet kap. 

A népiskola földrajzi tantervének bármely 
anyagrészletét dolgozzuk fel, a Földnek bármely 
pont já ra essék tekintetünk, a mi szempontjaink, 
a mi érdekeink maradjanak a elöntők, a tanítás-
ban az uralkodók. Ez természetes is, mert hiszen 
a magyar gyermeknek magyar szempontból kell 

* Az előkészületnek ezt a menetét mi nem tartjuk fel-
tétlenül szükségesnek. Mi már a topográfiai szempontból 
való előkészülettel kapcsolatban kezdenénk s az előkészü-
let egész folyamán gyüjtenénk, szemelnénk ki azt az 
anyagot, amikkel az érdekességet, a hasznosságot és esz-
méltetést szolgáljuk. 

néznie a saját országát, a szomszédokat, Euró-
pát és az egész világot. Ezzel a gondolattal már 
el is jutot tunk a földrajz tanításának ideális 
céljához, ami a nemzeti öntudat és önérzet éb-
resztgetése mellett a hazaszeretet erősítése és 
mélyítése lesz. A gyermek ma jdan önmagán 
keresztül ennek a hazának jóvoltáért, boldogu-
lásáért fog dolgozni. Ez a föld fogja őt ápolni, 
el tartani és eltakarni, tehát minden gondolko-
zásával és érzésével ehhez a darab földhöz kell 
kapaszkodnia. A haza megismertetése mellett 
tehát annak a megszerettetése is nagyon fontos 
célja a földrajz tanításának. 

Tanítás közben azonban a földrajz tanításá-
nak gyakorlati célját sem hagyhat juk figyelmen 
kívül. Rá kell vezetnünk a gyermekeket ar ra , 
hogy ugyanazon földrajzi okok ugyanolyan 
okozatokat hoznak létre, vagyis a földrajzi oko-
zatok azonos okok mellett ismétlődnek. Ilyen 
lesz például az, ha megértetjük a függőleges ta-
goltság viszonyaiból eredő foglalkozást, a he-
gyek irányától függő légáramlatokat; a folyó-
hálózatból következő ipari vagy kereskedelmi 
életet; a különböző földrajzi tényezőkből előálló 
éghajlatot stb. Ilyen szabályos ismétlődésekre 
rámutathatunk a településekkel kapcsolatban is 
akkor, mikor észrevétetjük, hogy a települések 
a síkok és a hegyek találkozásánál, a folyók tor-
kolatánál, a tenger mellékén a kiálló fokokon, 
folyók mellékein, völgyek és utak kereszteződé-
sénél keletkeznek. Ezeknek a törvényszerűsé-
geknek! észrevétetésével olyan földrajzi gondol-
kozásra tesznek szert a gyermekek, hogy majd 
maguk is megoldják a lépten-nyomon eléjük 
táruló kérdéseket. 
• Ugyancsak a földrajz tanításának a gyakor-
lati céljához fog tartozni, hogy a gyermek a 
szülőföld, a haza s más államok) földjének, ter-
mészeti és földrajzi viszonyainak, gazdasági és 
műveltségi állapotának különféle eredményeit 
megőrizze. Er re azért lesz szüksége, hogy a té-
nyek és az összehasonlítások révén kialakuljon 
lelkében olyan gondolkozás, amely őt. mint a kö-
zösség tagját , a földrajzi viszonyokhoz alkal-
mazkodó munkára indítsa. A gazdasági földrajz 
keretében meg kell ismertetnünk a szülőföld és 
a haza különböző terményeit, a kivitelt, a be-
hozatalt s ezek arányait, a közlekedés útvona-
lait, a műveltségi állapotokat, a kultúra legfon-
tosabb gócpontjait stb. Ezek mind-mind olyan 
ismeretek, amelyekre lépten - nyomon szüksé-
günk van. 

A gyakorlati célok között legfontosabb azon-
ban, hogy azokat a törvényszerűségeket, ame-
lyeket a gyermek a földrajz tanítása közben 
megismer, maga is olyan tanulságoknak te-
kintse, amelyek szerint a maga életét is be kell 
rendeznie s amelyekhez neki is alkalmazkodnia 
kell, mert hiszen a földrajzi tényezők s azok 
együtthatása szabják meg az ő tennivalóit is. 
Hogy egyebet ne említsünk, ha földműves lesz, 
meg kell gondolnia, hogy az adott földrajzi vi-
szonyok között miféle növényeket kell termesz-
tenie s hogy azokat miként értékesítheti. Ha ipa-
ros lesz, tudnia kell, honnan és hogyan juthat a 
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nyers anyagokhoz s hogyan értékesítheti ipar-
cikkeit. Ha kereskedő lesz, tudnia kell, mely 
irányból, honnan szerezheti be könnyen áruit s 
hogy merre, hogyan értékesítheti azokat. 

Minthogy a kultúra a Földnek csak az emberi 
megélhetésre alkalmas területein virágozhatott 
fel s miután az emberi megélhetés feltételeit 
nemcsak a szorosan vett föld hozza meg, hanem 
a földdel kapcsolatos növény-, állat- és ásvány-
ország is, a földrajz tanítása közben állandóan 
tekintettel kell lennünk a természettudomá-
nyokra is. A kiválogatott természetrajzi anya-
got azonban nem mint adathalmazt ta r t juk nyil-
ván s raktározzuk el a gyermek lelkében, hanem 
mint fontos tényezőt tüntetjük fel, ami szigo-
rúan hozzátartozik a földhöz. Megéreztetjük a 
gyermekkel, hogy a természeti adottságok a 
földdel szoros kapcsolatban vannak s együtte-
sen hatnak a gazdasági és kulturális fejlődésre. 

A földrajz tanításának a gyakorlati céllal tel-
jesen egyenértékű annak eszményi,' ideális 
célja. A szülőföld szeretete minden indítás 
nélkül is lelkünkben él. A földrajz tanítása 
közben ezt az érzést tudatosítanunk, fejleszte-
nünk, mélyítenünk kell s miközben koncentri-

kus körben haladunk, mindig nagyobb és na-
gyobb területre kell ezt kiterjesztenünk s el-
jutni a hazaszeretethez. A hazaszeretet ébreszt-
getése és mélyítése közben azonban nem kö-
vethetünk pontosan megállapított fokozatokat. 
Ébresztgetnünk kell azt már a legzsengébb kor-
ban. Fokozatosságot legfeljebb a tudatosításban 
tarthatunk, ami a haza megismertetésével kap-
csolatban haladhat. A hazaszeretet tudatosítása 
és mélyítése közben éreztessük meg a gyer-
mekkel, hogy ezen a földön bármerre menjen, 
bárhová vesse a sors, mindenütt otthon van 
s még akkor is részese ennek a földnek s 
tagja a ra j ta élő nemzetnek, ha egy darabka 
földet sem mondhat magáénak. 

A hazaszeretet érzelmének fejlesztése közben 
rá kell nevelnünk a gyermekeket az itthoni, a 
hazai megbecsülésére, mégpedig tudatos meg-
becsülésére. Enélkiil a hazaszeretet nagyon 
tartalmatlan volna. A gyermek a hazaiakat 
már kiskorában tanul ja megbecsülni, anyagi 
és szellemi vagyonunkat támogatni, szeretni. 
Ez az érzés a nemzeti önérzetet fogja lelkében 
felébreszteni, a nemzeti öntudatot erősíteni. 
Ez pedig az iskola legszebb feladata. 

Nyugdíjba vonult miniszteri főtisztviselők. 

HJ_anapság, amikor a fiatalabb nemzedék jogos 
életösztönétől űzve, a kenyérpályákon való el-
helyezkedés ezer nehézségével birkózva, alig 
várja, hogy az idősebb generáció utat, teret en-
gedjen számára, meglehetősen kevés feltűnést 
kelt, ha egy-egy kiemelkedőbb pozíciót betöltő 
államhivatalnok ot thagyja íróasztalát, sok év-
tizedes munkaterületét. Ha valaha, úgy manap-
ság indokolt az, hogy a szolgálati idejét betöltő 
tisztviselő a jól végzett munka tudatával letegye 
a tollát, belehelyezvén azt egy fiatalabb dolgos 
magyar kézbe. 

Ez a természet rendje, ez a logikus, ez a mél-
tányos. 

Mégis . . . vannak tisztviselők, akik szolgálati 
idejük betöltésével — nehezen betölthető ürt 
hagynak hátra maguk után . . . 

Ilyen tisztviselők voltak Kertész K. Róbert, 
Greszler Jenő, Rónay Zoltán, Flandorffer Pál. 

Kertész K. Róbert. 

Kertész K. Róbert 35 esztendős közéleti pá-
lyája magasan ívelő parabola, melynek kereté-
ben szokatlanul gazdag kultúrmunka képe tárul 
elénk, amikor sokoldalú munkásságának vázla-
tos kópét kívánjuk megrajzolni. 

Kertész K. Róbert 1876-ban született Buda-
pesten, előkelő patricius-család gyermeke volt 
és a leggondosabb nevelésben részesült. Mű-
egyetemi tanulmányainak bevégzése után Czig-
ler Győző műegyetemi tanár tanszékén kezdette 
meg közéleti pályáját, mint az ókori építészeti 
tanszék asszisztense, majd később adjunktusa. 

Er re az időre esik nagy világkörüli utazása, 
amelynek maradandó becsű eredménye az a mű-
történeti tanulmány, melyet -az indiai építőmű-
vészetről írt és amelynek későbbi műegyetemi 
magántanári habilitációját köszönhette. Kertész 
Róbert köztisztviselői pályáját a kultuszminisz-
tériumban már mint közismert és a műszaki 
közéletben előkelő szerepet betöltő egyéniség 
kezdette meg, amikor Apponyi kultuszminiszter 
őt a minisztériumban újonnan megszervezett 
műszaki ügyosztály vezető állásába meghívta. 
Az a munkásság, amelyet az osztály élén egy 
évtizeden át teljesített, a magyar építőművé-
szet fejlődéstörténetének integráns alkotórésze 
és a kultuszkormány kezdeményezésére vagy 
égisze alatt létesült nagyszabású alkotások ke-
letkezése és végrehajtása szorosan összefügge-
nek az ő nevével. Nemcsak sugalmazója, hanem 
szereneséskezű irányítója volt többnyire kar-
társai egy-egy kiváló alkotásának és hamarosan 
nélkülözhetetlen éltető elemévé vált az egész ma-
gyarországi építőművészeti munkásságnak. Ve-
zetőszerepet játszott a Magyar Mérnök- és 
Építész-Egyletben is, ahol ő volt zászlóvivője, 
szellemi irányítója az építőművészet modern tö-
rekvéseinek. Alig felbecsülhető értékű ezen a 
téren az ő szereplése, amely belekapcsolódott 
úgyszólván minden oly közhatóság működé-
sébe, amely építőművészi, sőt általában művészi 
feladatokkal foglalkozott. A forradalom lezaj-
lása után, melynek leküzdésében is vezérszere-
pet játszott, a Műemlékek Országos Bizottságá-
nak élére került és mint annak elnökhelyettese, 
egész sorát hajtotta végre a nagyszabású mű-
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emlékrestaurációknak és számos műemlékünk 
köszöni megmentését az ő gondoskodásának. 
Városépítési feladatokkal is foglalkozott, gyö-
nyörű terveket dolgozott ki a Károly-körút ki-
építésére, a Margitsziget rendezésére, a pozsonyi 
egyetemi épületek elhelyezésére és a debreceni 
egyetemi épületek környékének nagyszabású 
rendezésére. Nemcsak munkatársa volt Klebels-
berg Kuno gróf kultuszminiszternek, hanem 
nem egyszer sugalmazója egy-egy hatalmas al-
kotásának. így jelentékeny része van a szegedi 
Pantheon-tér nagyszabású kialakításában. Egy 
évtizedet meghaladó időt töltött a kultuszminisz-
térium művészeti ügyosztályának élén, amely 
a magyar képzőművészet fejlődésének mostoha 
viszonyok között is mindenkor legragyogóbb 
fejezetei közé fog tartozni és eredményei az ő 
egyéni tevékenységétől el nem választhatók. 
Jelentős volt tevékenysége a magyar színművé-
szeti, operaházi ós általában a zenei kultúra te-
rén is. Az ő agyában született meg az irredenta-
szobrok felállításának eszméje és ő a megalko-
tója a nemzeti hősök városligeti emlékművének. 
Építészeti alkotásai között legjelentősebb a pre-
montreiek gödöllői gimnáziuma és rendháza. 
Számos irodalmi mű, számos nagyszabású épí-
tészi gondolat megtervezése, számos nagyjelen-
tőségű külföldi kiállítás megszervezése egészí-
tik ki azt a képet, melyet közéleti tevékenysé-
géről megrajzolhatunk. Életerejének teljében 
távozik munkaasztalától, de bizonyosak lehetünk 
abban, hogy fiatalos lüktető munkakedve nyu-
galombavonulása után is meg fogja találni az 
alkalmas munkaterületeket a magyar kultúr-
áiét szolgálatában. 

Greszler Jenő. 

Greszler Jenő miniszteri osztályfőnöki címmel 
felruházott miniszteri tanácsos mindenkoron 
példaadó 35 évi hivatali működés után folyó 
évi szeptember hó 1-ével vált meg a tényleges 
szolgálattól. Kiváló érdemei legfelső helyen 
a II . osztályú érdemkereszt adományozásában 
nyertek méltó elismerést. 

Greszler Jenő megtestesítője volt a képessé-
geit teljes lélekkel a hivatalnak áldozó ideális 
tisztviselőnek. Minden ténykedését emelkedett 
felfogás, az ész és a szív meleg harmóniája jel-
lemezte. 

Széles munktaterületek azok. amelyeken Gresz-
ler Jenő működött. Pályafutásának első, na-
gyobb része a nyugdíjosztályra esik, amelynek 
közel egy évtizeden át főnöke is volt, alapvető 
törvények és rendeletek elválaszthatatlanul 
egybeforrottak az ő nevével és példát adott 
arra, hogy merev szabályok mellett is teret kell 
adni a szeretet szavának. 1927-ben a számvevő-
ség reorganizálása végett a számv. igazgatói 
teendők ellátására kapott megbízást és e fel-
adatának is nagy körültekintéssel felelt meg. 
1928-ban a polgári iskolák, tanítóképzők és felső 
kereskedelmi iskolák ügyosztályának vezetését 
vette át és itt alkotóereje, éleslátása és ítélő-
képessége. meleg és megértő lelkülete teljes ér-
vényesülésre talált. Az egyes státuszok és intéz-

mények átfogó nagy problémáival éppúgy fog-
lalkozott, mint az ezernyi változatú egyes ügyek-
kel és érdeklődése akkor sem lankadt, amikor a 
közelmúltban ügyköre még a gazdasági nép-
iskolák, a gyógypedagógiai intézetek és az ipa-
rostanonciskolák ügyeivel bővült. Működésének 
ez idejére nagy alkotások esnek, mint például a 
polgári iskolai törvény végrehajtásával kapcso-
latos utasítások, a polgári iskolai külön főigaz-
gatóságok munkájának megindítása, a tanító-
képzőintézeti Rendtartás átdolgozása, a felső 
kereskedelmi iskolai tantervi utasítások, keresk. 
szaktanfolyami és tanonciskolái ú j szervezet stb. 
Nehéz viszonyok között is mindig kereste a mód-
ját annak, hogy ott, ahol segíteni lehet, ez meg 
is történjék és amikor meggyőződése szerint 
igaz ügyről volt szó, meghátrálást nem ismerő 
kitartással küzdött érte. Ezt érezték az alája 
tartozó intézmények és tanárok is, ez a magya-
rázata annak a nagy bizalomnak, amellyel i ránta 
viseltettek. 

Meleg lelkületének legkedvesebb területe az el-
hagyattakon való segítés volt, ezért szívéhez 
legközelebb állt a tanítóárvák ügye. Ünnepnap 
volt részére, valahányszor Kecskemétre vagy az 
általa létesített leilei üdülőházba árvái közé le-
rándulhatott, a legjobb apa szerető gondosságá-
val törődött minden ügyükkel és az apa örömé-
vel töltötte el, ha az árvák biztos révbe jutottak. 

Ez a meleg kapcsolat a nyugalombavonulás 
után sem szakadt meg, mert a miniszter rír 
Greszler Jenő személyére való tekintettel az 
árvaház felügyeletét nyugalombavonulása után 
is őreá bízta. 

Greszler Jenőre osztatlan megbecsüléssel és 
ragaszkodással gondolnak vissza mindazok, akik 
vele együtt és irányítása alatt dolgozhattak. 

Rónay Zoltán. 
Dr. aranyosmaróti Rónay Zoltán miniszteri 

tanácsos Bars vármegyében, Aranyosmaróton 
született 1875-ben. 1902-ben neveztetett ki a ma-
gyar királyi vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumba flzetéstelen miniszteri segédfogalma-
zóvá. Szolgálatának javarésze az egykori tudo-
mányos és irodalmi, illetve a művészeti ügy-
osztályban telt el, mely utóbbinak 1920-ban ügy-
osztályfőnökhelyettese, 1933-ban pedig ügyosz-
tályfőnöke lett és e minőségében vonult 1934-
ben, 35 évi szolgálati idejének letelte folytán, 
mint miniszteri tanácsos nyugalomba. Nyuga-
lombavonulása alkalmából sok évi buzgó és 
eredményes szolgálatáért kormányzói legfelsőbb 
elismerésben részesült, azonkívül az olasz koro-
narend, valamint a belga koronarend tiszti ke-
resztjének tulajdonosa. 

Ezek a száraz adatok csak telegramm-stílusban 
jelzik dr. Rónay Zoltánnak, mint hivatalnoknak 
és embernek pályafutását. Akik őt közelebbről 
ismerték, azok tudják, hogy nála ez a pár szürke 
szó, hogy: „szolgálatának javarésze a művészeti 
ügyosztályban telt el", azt jelenti, hogy Rónay 
Zoltán egész finom lelkét, nagy kul túráját , min-
den energiáját belevitte a magyar művészeti 
ügyek lelkes szolgálatába, hogy minden egyes 
íróasztalára kerülő ügydarabba] olyan szeretet-
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tel, olyan családapai lelkiismeretességgel foglal-
kozott, mintha a saját, egyéni ügye lett volna! 

Dr. Rónay Zoltán nem ar ra törekedett, hogy 
„szabályszerűen" intézze el az akta-halmokat, 
hanem a papiros mögött mindig megérezte az 
intézmények és intézetek lelkét, megérezte a 
papiroson keresztül az- üggyel összefüggő em-
bert, az emberek sorsát. 

Dr. aranyosmaróti Rónay Zoltán legtisztelet-
reméltóbb típusa annak a régi, magyar tiszt-
viselőnek, aki egyszerre volt gentleman, meleg, 
megértőszívű hivatalnok és jó ember. Egész 
lénye, gondolkozásmódja, finomsága valósággal 
predesztinálta őt arra, hogy művészeti ügyekkel 
foglalkozzék. Gyermekkorától kezdve lelkes ba-
r á t j a a természetnek, annak áhítatos csöndjé-
ben, annak általa mélyen megértett lelkességé-
ben szívta magába minden szépnek éa jónak sze-
retetét. Végtelen, jóindulatú gondosság és pon-
tosság jellemezte egész hivatalnoki pályafutása 
alatt. Szinte közmondásos volt, hogy „ha Rónay 
látta, akkor rendben van!" Ez a pontosság azon-
ban sohasem szürkült szárazsáigba, szív és lélek 
volt minden intézkedésében. Szerette a munkát, 
szerette munkakörét és szerette az embereket, 
akiken mindig segíteni igyekezett. Kollégái a 
legmelegebb szívű, legjobb indulatú, legneme-
sebb érzésű barátot látták benne 35 évig és látni 
fogják ezután is. 

Dr. aranyosmartói Rónay Zoltán egész egyé-
nisége példakép kell hogy legyen a nyomába 
lépő újabb nemzedék előtt! Ha az ú j hivatalnok-
seregben oly értékes vegyületben forr össze 
léleknemesség, kultúra, ügyszeretet, magyarság 
és emberi emelkedettség, mint dr. aranyosmaróti 
Rónay Zoltánban: akkor a magyar állam ezer-
és ezerkerekű hivatali gépezete éppolyan csillogó-
tisztán, éppolyan megbízhatóan fogja minden 
megbecsülésre érdemes munká já t teljesíthetni 
a jobb magyar jövőért, mint ahogy századok 
óta teljesítette a hűség, önzetlenség, puritánság 
tiszteletreméltó jegyeiben. 

Flandorffer Pál. 
Csak harminc évig szolgált, de kétszer annyit 

dolgozott. Aránylag fiatalon vált ki a minisz-
térium kötelékéből, hiszen csak 54 éves volt. 
Ahogy mondta: helyet akar adni a fiatalok-
nak. Eddig munkálója volt a magyar közmű-
velődés termékeny ta la jának és most dolgos 
gazdája lesz a nyugat i végeken annak a darab 
magyar földnek, amelyet ősei szereztek és 
amelyet ő is annyira szeretett. 

Huszonnégj'éves korában, 1904-ben került a 
közoktatásügyi minisztériumba, ahol hosszú 
évekig dolgozott az alapítványi, a nyugdíj- és 
az egyetemi ügyosztályokban. A háború után 
rövidesen a kultúrpoli t ikai ügyosztály élére 
került, amelynek hosszú éveken keresztül volt 
a főnöke. Ez az ügyosztály volt hivatva Kle-
belsberg Kuno gróf nagyvonalú iskolapoliti-
kájának végrehajtására. Flandorffer Pál köz-
vetlen irányítása és vezetése alatt tör tént 
annak a nagyszabású népiskolai építési pro-
grammnak lebonyolítása, amelynek során 5100 
tanterem, illetve tanítói lakás épült, főkép az 

iskolákban annyira szegény Nagy Magyar Al-
földön. Ennek az akciónak előkészítése, az 
aprólékos adatgyűjtés, annak lelkiismeretes 
feldolgozása, a sokirányú építési programm 
kidolgozása, majd annak egészében és részle-
teiben való lebonyolítása óriási munkafelada-
tot, nagy felelősséget és lelkiismeretességet, 
kiváló szakértelmet és lelkes munkakészséget 
követelt meg az ügyosztálytól, amely élén 
Flandorfferrel valóban gyönyörű eredményt 
produkált . Hiszen az iskolaépítési akció során 
52,000.000 koronát építettek be az új iskolákba, 
többet, mint 1867-től kezdve az összes magyar 
kultuszminiszterek. Külön kívánjuk hangsú-
lyozni, hogy ezzel az óriási összeggel való 
gazdálkodást Flatidorffer Pá l úgy irányította, 
hogy nemcsak túlkiadás nem jelentkezett se-
holsem az egész országban szerteszétszórtan 
lebonyolított építkezések során, hanem az 
akció lezárásakor még jelentős összeg szállít-
tatot t be, mint maradvány, az államkincstárba. 

Nyugodtan mondhatjuk, hogy a kincstár ér-
dekeit magas állami szempontból tekintő puri-
tánság biztosíthatta csak ezt a példátmutató 
eredményt, amely pedig nem egyszer volt kény-
telen kemény ellenállást tanúsítani az ilyen épít-
kezéseknél bizony sokszor fellépő jogosulatlan 
igényekkel szemben. A kormányzó úr Ö Főmél-
tósága az akció eredményes vezetéséért Flan-
dorffer Pál t a kormányzói elismerés jelvényé-
vel, a Signum Laudissal tüntette ki. 

Az iskolaépítési akció befejeztével megszűnt 
ügyosztály éléről az egyetemi ügyosztály főnöki 
állásába került, ahonnét néhány évi újabb ter-
hes munka után kérte Flandorffer Pál nyug-
díjbahelyezését, beszámíttatva a háborúban el-
töltött négyévi hadiszolgálatot. 

Flandorffer Pál ugyanis a világháború ki-
törésekor mint a soproni gróf Nádasdy-huszár-
ezred tartalékos főhadnagya vonult be katonai 
szolgálatra és 1918 novemberéig végigverekedte 
ezrede összes ütközeteit, amelyek között ott sze-
repel a legendásemlékű limanovai csata is, ahol 
a lóról leszállt huszárok gyalogrohammal foglal-
ták vissza a Kárpátok legveszélyeztetettebb or-
mait. Meg is sebesült az ütközetek során, ki-
válóan vitéz magatartásának elismeréseül pedig 
a bronz és ezüst Signum Laudis-szal és a ka-
tonai érdemkereszttel — valamennyi a hadi-
ékítménnyel és a kardokkal — tüntettetett ki. 
Megkapta azonkívül a Károly-ceapatkeresztet, 
a sebesülési érmet és a háborús emlékérmet is. 

Minden beosztásában kiváló buzgalommal, 
hozzáértéssel működött. Típusa volt az önzetlen, 
lelkiismeretes és az átlagot messze felülmúló 
tisztviselőnek, akinek a tényleges szolgálatból 
való kiválása alkalmával a kormányzó úr Ö Fő-
méltósága a miniszteri osztályfőnöki címet és 
jelleget adományozta. 

Mikor a minisztérium tisztviselőkara Flan-
dorffer Páltól, mindig készséges, őszinte és me-
leg baráti érzésektől telített munkatársától bú-
csút vesz, teszi ezt azzal, hogy emlékét híven 
fogja őrizni és a fiatalabb nemzedék példaképéül 
tekinti munkásságát. 
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ISKOLÁNKÍVÜLI NÉPMŰVELÉS 

Az i f júság iskolánkívüli nevelés-oktatása 
Bihar megyében. 

A z iskolánkívüli népművelési munkásság fő-
súlya az i f júság nevelésén van, de egyúttal ez 
is mindenkor a legnagyobb probléma. Miért? 
Mert az i f júságnak egysületekbe való tömörü-
lése nálunk még nem ösztönszerű szükséglet. 
E tekintetben sajnos, más nemzetek messze előt-
tünk járnak. Talán ez is sajátos következménye 
a magyar léleknek, amely szilaj-csapongó és 
nem szívesen veszi a korlátozásokat. De emellett 
önfegyelmezése fejlett. H a belátja, hogy a külső 
kényszerítő irányítás az összesség s benne az 
egyes javát akarja szolgálni, engedelmes és ki-
tartó. 

Íme a levente-intézmény, mint felbecsülhetet-
len nemzeti, erkölcsi tőke! Az i f júság nevelésé-
nek legbiztosabb bázisa! Ez a levente-intézmény 
nálunk, Bihar vármegyében, kitűnően van meg-
szervezve és kiváló i rányí tás mellett működik. 
Ez a magyarázata annak, hogy itt az i f júság 
nevelése a népművelési munkálatokon belül is 
megszűnt probléma lenni. 

Amikor a vármegye törvényhatósága az in-
tenzívebb munkát lehetővé tette a községi hoz-
zájárulásokkal, bizottságunk attól a gondolattól 
vezéreltetve, hogy a haza jövendő sorsa az i f jú-
ságon keresztül dől el, elsősorban a levente-
i f júságra gondolt. E célból érintkezésbe lépett 
a vármegyei testnevelési felügyelőséggel, mely 
nagy megértéssel tette magáévá az eszmét és a 
levente-ifjúságot a népművelési tanfolyamok és 
előadások látogatására kötelezte már az 1925/26. 
tanévben. Az azóta végzett eredményről hadd 
beszéljenek a számok. 

Az elmúlt tanév végéig az ifjúság részére 
tartatott összesen 17.770 népművelési előadás. 
Továbbá 100 analfabéta-tanfolyam 3162 hallgató 
részére, 276 alapismeretterjesztő tanfolyam 11.196 
hallgató részére. 474 oktatófilmmel való mozgó-
képes előadáson résztvett 28.690 levente. Leg-
szembetűnőbb az analfabéta-tanfolyamok ered-
ménye: 4—5 község kivételével, ahol tömegesen 
cigányok is laknak, a többiben a leventék közt 
alig akad analfabéta. A vármegye legtöbb köz-
ségében levente-otthon van, ahol hasznos köny-
vek olvasása, műkedvelői előadásokkal és ne-
mes szórakozásokkal töltik szabad idejüket. 

Bizottságunk a jövőben is súlyt helyez az i f jú -
ság nevelésére és célszerűségi szempontból a 
népművelési tevékenységet külön a levente-
i f j ak és külön a felnőttek számára szervezi meg. 

Még egyet, ami nem kevésbbé fontos az ered-
mény szempontjából. Mielőtt az i f jú ság részére 
a szükséges előadások megszerveztetnének, a 
tanítóság bevonásával a leventéket évről-évre 
rövid vizsgálat alá veszik. Megállapítják isme-
retük, tudásuk mértékét. És aszerint, ahogy a 
szükség kívánja, az írástudatlanok számára 
analfabéta-tanfolyamot, a gyengén írni-olvasni 
tudók számára alapismeretterjesztő tanfolya-
mot, a nagyobb ismerettel rendelkezők részére 
pedig népművelési előadássorozatot szervezünk. 

A haladást legszebben illusztrálja statiszti-
kánk, mely szerint az analfabéta-tanfolyamok 
száma a legutóbbi évben háromra csökkent, 
ellenben a népművelési előadások száma növe-
kedett, amit a legutóbb tartott közgyűlés jól-
esően és lelkes örömmel vett tudomásul. 

Dr. Jakab László, 
a tanfelügyelőség vezetésével ideigl, megbízott 

kir. s tanfelügyelő 

G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

A hajcsövesség. 
írta : CSEKŐ ÁRPÁD. 

A középiskolák oktatói nagyrészének érdeklődé-
sét pár év óta intenzíven foglalkoztatja a csele-
kedtető oktatás kérdése. Ugyancsak felszínen 
levő kérdés pedagógiai körökben az is, hogy a 
gyermek logikájának nevelése mellett a formá-
lis képzés az intuíció fejlesztésére is terjesztes-
sék ki. E lap március 15-i számának 217. oldalán 
dr. Luther A. angolból átvett cikke kissé szélső-
séges, de találó példákkal világít rá az intuíció 
fejlesztése fontosságának kérdésére. 

A két áramlat szoros kapcsolatát könnyű fel-
ismerni: a gyermek intuíciójának fejlesztése 
éppen a csélekedtetve oktatással valósítható meg 
legjobban. 

A cselekedtető oktatás az általánosan elfoga-
dott és megkövetelt induktív kérdvekifejtő mód-

szernek olyan irányú továbbfejlesztése, melyben 
a gyermek szellemi, sőt testi öntevékenységének 
még több teret biztosítunk s annak közlésére 
minden gyermekre egyenlőkép kiterjedő módon 
nyúj tunk alkalmat. 

Ideális cél: „Önálló munkával, sokoldalú szem-
lélettel, könnyen szerezzen a gyermek alapos és 
maradandó ismeretet." 

E cél megvalósítása érdekében a kérdvekifejtő 
tanítási alakból sar jadt cselekedtető oktatás sze-
rint pl. a fizikában a következőképen járunk el. 

Az osztályt felosztjuk kettes, de legfeljebb 
hármas csoportokra. Minden csoport külön kí-
sérleti berendezést kap. (A tanító saját munká-
ját könnyíti meg, ha az eszközök egyöntetűek.) 
Alkalmat nyúj tunk eszközökkel, pár irányító 
szóval arra, hogy a gyermekek lelkében kísér-
leti tevékenységük közben önálló gondolat ke-
letkezzék. Mivel az eszközök a gyermekek kezé-
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ben vannak, biztosítottuk a sokoldalú szemléle-
tet s a jelenség megfigyelésére a gyengébbnek 
is elegendő ideje lesz. A gyermek mozgási haj-
lamai kielégíttetnek, örömmel végzett munkája 
nem fárasztja, tehát könnyen ju t ismerethez. 

H a a vezető úgy lát ja , hogy a nyúj to t t alkalom 
nem hozná meg a gyermek önálló gondolatait, 
aprólékosan utasí t ja a kísérletek elvégzésére és 
a szokásos kérdvehifejtés ú t ján igyekszik elérni 
tanítási célját. Ebben az esetben csupán az in-
tuíció nagyobbmérvű fejlesztése maradt meg-
valósítás nélkül. 

A eselekedtető oktatás rendszerénél fogva 
nyú j t módot arra, hogy az intuíció fejlesztését 
kisebb-nagyobb mértékben megvalósíthassuk. 

Gyakorlóiskolánk V—VI. osztályú tanulóinak 
tartottam az alábbi tervezet pontos betartásával 
eselekedtető oktatási ói*át. 

Minden 2—2 gyermek felszerelése: 1 darab 
konzervdoboz, 1 darab aszpirines tubus: „üveg-
pohárka", 1 darab 10 cm hosszú hajszálcső, 
1 darab 10 cm hosszií, 5 mm átmérőjű üvegcső 
és 1 darab állvány. 

A mellékelt ra jz szerint megérthető állványt 
nemcsak ezen, de ötféle eselekedtető tanítási 
órára terveztem. Ezen órára a rajzon levő áll-
vány jobboldalán látható, fel-alá mozgatható és 
forgatható csipesz kell. Kifúr t alapdeszkába 
szép hengeresre faragot t rudacska egyik darabja 
erősítendő. Másik darabjának végére szegezzük 
a ruhaszárításnál használt csíptetőt. Közönséges 
dugót egymásra merőleges megfelelő furattal 
látunk el. 

Tanítási tervezet. 
Ismételd el, amit a közlekedőedényekről meg-

tanultál! Hogy készítenél két konzervdobozból 
közlekedőedényt? Öntsetek dobozaitokba vizet! 
Milyen a felszíne? 

Célkitűzés: 
Üvegedényekben jobban láthatók a felszínek. 

Azokban fogjuk megvizsgálni! 

Tárgyalás. I. rész. 
Nézzétek a kapott állványt. Mozgassatok meg 

mindent rajta. Csípjétek , be az üvegpohárkát! 
Állítsátok függőlegesre — vízszintesre — fer-
dére! Állítsátok úgy, hogy a ferde helyzetű po-
hárka alja érje az asztallapot! 

Ezen az órán kérdéseimre a kapott papírlapon 
feleltek! Cím: (A víz felszínének megfigyelése.) 
Jobb sarokba keltezés, alul név. 

Állítsd a pohárkát függőleges állásba, nézd 
oldalról s a legegyszerűbben rajzold le! 

2 perc szünet. Az 1. számú rajzot rajzolta 
mindenki. 

Önts a pohárkába körülbelül félig vizet. Jól 
nézd meg a felszínét és rajzold be! 

3 perc szünet. A 2. számú rajzot vártam, de 
örömömre fele a 3. számú rajzot készítette. 
Észrevették, hogy a felszín görbült. 

Ha valakinek nem sikerült a rajza, áthúzza 
és újra rajzolja. 

6 perc szünet. A balfelőli felszín felgörbiilése 
(4. sz. rajz) könnyen meglátható lévén, azt vár-
tam, mindenki észreveszi. Ügy hiszem, rajz-
készségük fogyatékosságának tulajdonítható az, 
hogy csak 38% rajzolta a baloldali, 12% a 
jobboldali, nehezebben észrevehető felgörbülést. 
(5. sz. rajz.) 50% egyenes vonalat húzott. Az 
egész 28%-a rajzolt ferde víz-felszínt és a po-
hárkát hibásan. (6. sz. rajz.) 

Pohárkát függőlegesre! Kaptatok egy belül 
hajszálvékony csövet. Állítsátok a pohárkába, 
picit fujjatok-szívjátok bele. mozgassátok föl-le! 
Amikor a víz megnyugodott, rajzoljátok le. Jól 
nézzétek meg a víz-felszínt és azt is rajzoljátok 
bele. Amit nem tudtok lerajzolni, írjátok le! 

5 perc szünet. 75% feljegyezte, hogy a haj-
szálcsőben magasabban áll a víz. 

Állítsátok bele a másik csövet is! Rajzolás, 
írás! 

3 perc szünet. Mind észrevette, hogy abban 
nem áll magasabban a víz. 25% a 10. sz. ábrát 
rajzolta. Üjabb hajcsöves jelenséget vett észre. 

Vegyétek ki a csöveket s nézzétek meg, jól 
rajzoltátok-e a pohárkában levő víz felszínét? 
Gondoljátok el függőlegesen átmetszve s úgy 
rajzoljátok le! 

2 perc szünet. Mindenki a 11. rajzot rajzolta. 
Tegyétek bele a hajszálcsövet, jól nézzétek 

meg annak a felszínét, erősen nagyítva, de ará-
nyosan rajzoljátok le! 

2 perc szünet. Mind a 12. sz. rajzot készítette. 

Tárgyalás. II. rész. 
Most megbeszéljük megfigyeléseiteket. Kér-

déseimre írásaitokból olvassátok, mutassátok a 
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feleletet. (Az eszközök maradnak, hogy utána 
nézhessenek.) 

Ki rajzolt a pohárkában levő víznek görbült 
felszínt? Először? Utóbb? Hol tér el a felszín a 
vízszintestől? Miért? Mi téríti el a felszínt a 
vízszintestől? Írjátok fel legalul! 

Egyenlő magasan állt a víz a pohárkában és 
a hajszálcsőben? Ki nem rajzolta be? Észrevet-
ted? A vastagabb csőben is magasabban állt a 
víz? Tehát a környezetnél magasabban csak a 
hajszálcsőben áll a víz. A pohárka szélén mi 
emelte ki a vízrészecskéket a vízszintesből? (A 
tapadás.) Ha a tapadófelületek közel vannak 
— mint a hajszálcsőben —, a tapadás a vékony 
vízoszlopot még magasabbra emeli. 

Közlekedik a hajszálcső vize a pohárka vizé-
vel? Tehát milyen edények? Azokra milyen tör-
vényt tanultál? A most tapasztalt hajcsöves je-
lenség ellene szól a közlekedő edények törvé-
nyének. Mi az a hajcsöves jelenség? Hogy fo-
galmaznád meg? írjátok fel! 

A lapokat adjátok be. 
Látjátok, ha kísérleteztek, magatok észre-

veszitek a természeti törvényszerűségeket, 
A következő órán arról számoltok be, látta-

tok-e otthon hajszálcsöves jelertséget! 
A felhasznált idő egy óra. A megtanított 

anyag kevés. Hiszen a következő órákon kell 
bemutatni, hogy ha nincsen tapadás, nincs emel-
kedés. Majd a különböző talajnemek, tégla, 
kockacukor hajcsövességét. Alkalmazásokból 
pedig a hajcsövesség elősegítése (nedves ta la j . 
hengerelése), illetőleg a hajcsövesség megaka-
dályozása (a ta laj kapálása, boronálása, gereb-
lyézése, a tégla kátrányozása, szigetelőlemez 
falbahelyezése). 

Mindenesetre fontos anyagrész legyen, amit 
ilyen lassú haladást engedélyező módon taní-
tunk. 

A végzett anyag bírálata mondja meg, érde-
mes volt-e így tanítani1? 

Bírálat a cél-megszabta szempontok szerint. 
Ha ezen órát a szokásos kérdvekifejtő módon 

akarom tanítani, több nehézség van a szemlél-
tetés módjában. Mivel a jelenség csak közelről 
látható, egy berendezéshez közelre hívott gyer-
mekek a jelenséget mégsem láthatják eléggé, 
viszont az egységes és gyors haladást éppen az 
egy szemléltető eszköz biztosítja. Jól felszerelt 
előadókban éppen ezért az ilyen apró jelensé-
get vetítéssel oldjuk meg. A vetítés költséges 
volta kényszerít több, minden 2—3 gyermek 
előtt levő kísérleti berendezés alkalmazására. 
E módon a sokoldalú szemlélet igazán meg-
valósulhat, mert majdnem minden érzékszerv 
érzékelése alapján alkotja fogalmait a gyer-
mek. Lényeges új í tás azonban a cselekedtető 
oktatásban az, hogy a gyermek önmunkásságát 
nemcsak a szellemi, de a testi öntevékenységre 
is nagyobb mértékben terjeszti ki és hogy min-
den gyermekre egyenlően kényszerítő is az ön-
tevékenység. Kérdve-kifejtő módszerrel min-
den gyermek önálló gondolatáról meg sem tu-
dok győződni, mert szavakban egyszerre csak 
egy - fejezheti ki gondolatát. (A karbanfelelés 
ellen'igen sok pedagógiai érv hozható fel.) Te-

hát a jelentkezők közül többnek nem adhatom 
meg az érvényesülési lehetőséggel járó örömöt, 
ami őket esetleg elkedvetleníti, viszont a reny-
hébb gyermek nincs munkára kényszerítve. 
Adott kérdésre, egyenlő körülmények között 
több gyermek önálló gondolatát csak írásban 
adhatja meg egyszerre. 

Hogy a gyermek örül a kísérletezésnek, mert 
mozog, tervez, alkot adott természeténél fogva 
és hogy az ilyen óra neki nagy öröm, ennek 
következtében könnyen saját í t el ismereteket, 
ráadásul ezen ismeretek még felejthetetlenek 
számára, arról nem kell sokat beszélni. 

9 11 

fO. 

M 
fZ 

Kiváló lelki hatást vált ki az is és rendkívüli 
módon nevelem a gyermek okos önérzetét, hogy 
az óra végén rámutatok: „Önmagatok állapítot-
tátok meg a törvényt". A kísérletezésre való 
rászoktatással a gyakorlati életre nevelem őket. 

Eddigi tapasztalataim szerint, fenti példa 
alapján a cselekedtető oktatásra az alábbi főbb 
irányelveket adhatom. 

1. Az osztály kettes, de legfeljebb hármas cso-
portokra osztandó fel. (Padok szerint.) Minden 
gyermekcsoport kap egy-egy felszerelést. 

2. Az óra két részből áll. Először a vezető pon-
tos terve szerinti kérdések alapján az önálló kí-
sérletezés, adatgyűjtés. Az óra második részé-
ben a gyűjtött anyag kérdve-kifejtő módon való 
statisztikus feldolgozása. 

3. Minden gyermek a feltett kérdésre a ren-
delkezésre bocsátandó kellő idő alatt írásban, 
rajzban felel. 

4. Kérdéseink, utasításaink mindig probléma 
elé állítsák a gyermeket. 

5. A megbeszélés alkalmával táblázatot veze-
tek a nyert eredményekről, mert csak ezek ad-
hatnak alapot arra, hogy a jövőben miként 
végezzem az órát. 

Várható, hogy eme könnyen beszerezhető esz-
közökkel elvégezhető újszerű tanítási móddal 
próbálkozók a nevelésügyet még egy lépéssel 
előbbre viszik. 

Örülnék, ha az elért eredményről a fentiek-
kel próbálkozó kollégáim pár sorban értesíte-
nének. 1 

« 
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HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból 

Népoktatási Szemle. (1934. III . füzet.) A vál-
tozatos tar talmú folyóirat legújabb számában 
Padányi Andor mélyenszántó fejtegetését 
ta lál juk legelébb „A gyermek egészsége — a 
nemzet jövője" címen. A cikkíró, értékének 
megfelelően hangsúlyozza a népiskolai tan-
tervi Utasításnak az egészségtanra vonatkozó 
jelentős tételét, hogy t. i.: „eszméltessük rá a 
tanulókat, hogy testünk ápolása és gondozása 
hazafias kötelesség". Bárezi Gusztáv „Iskola-
orvos a városi iskolákban" címen arról elmél-
kedik, hogy az iskolaorvos közreműködése 
milyen átalakító hatást gyakorol az iskola 
munkájára , az iskolásgyermek lelki életére. 
Kerbolt László dr. körorvos a falusi és tanyai 
iskolás gyermekek egészségi viszonyait ismer-
teti. Komor képet fest a helyzetről, de nem 
vigasztalant. Sugár Béla gondolatébresztő fej-
tegetései arról szólnak: „Mit kell tennie a ta-
nítónak az iskolában és azonkívül a nép egész-
ségéért?" A tanítónak saját viselkedésével is 
példát kell mutatni az egészséges életmódra. 
Gaál András Kálmán: „Betegségek megelőzése, 
egészségügyi gondozás" című cikke keretében 
szakszerű ismertetését nyú j t j a az Országos 
Közegészségi Intézet áldásos munkásságának. 
Tanulságos közlemény Ősz Bélának Angol-
ország népoktatását ismertető cikke. Angliá-
ban a tanulók átlagos létszáma az elemi iskola 
egy-egy osztályában 32; ez a szám újabban 40-re 
is felemelkedik. Az 1921/22. évi adatok szerint 
a tankötelesek 87%-a jár t iskolába. Fontos 
körülmény, hogy az angol elemi iskola nem 
öncélú intézmény, hanem az egészséges nem-
zeti nevelés kiindulópontja. Az érdekes könyv-
ismertetések nagyrészt az iskolai egészségügy 
körébe vágó jelentős munkákkal foglalkoznak. 
Angyal János népszerű folyóirata ezúttal is 
jelentős szolgálatot tett a népoktatásügynek. 

Meseország. Egyik legjobb és legelterjedtebb 
i f júsági folyóiratunk. Irodalmi értékét már 
maga a főszerkesztő, Havas Is tván, a kiváló 
író személye is biztosítja. Legutóbbi számának 
mindjár t a legelején Zsilinszky Margit az ok-
tóber hatodiki gyásznapnak szentel szépen 
zengő strófákat. Avar Gyula „Aranyföld" című 
regényét folytat ja, Zi mányi Ernő október 
6-ának történetét í r j a meg hangulatos tárcá-
ban. Palkovits Jolán, Mádyné Vass Róza, Hor-
váth Margit, Móra László, Radványi Sándor 
és Kováeh Ferenc írtak verseket, Hegyaljai 
Kiss Géza, Pálosy Éva novellákat. A Mese-
ország minden sorából a lelkiismeretes, be-
csületes és tiszta tanító-lélek szava csendül. 

Magyar népiskola. Első helyen közli az Állami 
Tanítók és óvónők Országos Egyesületének 
november hó 17-én a Tanítók Ferenc József 
házában tartandó II. rendes képviseleti köz-

gyűlésének meghívóját és tárgysorozatát, ma jd 
vitéz Csorba Ödön a tanítóság fájdalmait és 
panaszait ismerteti, de elfelejtette megemlíteni 
azt, hogy mindezek a panaszok Trianonra ve-
zethetők vissza és súlyát nemcsak a tanítóság, 
hanem a magyar élet minden rétege érzi. „Két 
székely tanító" címen Zimányi Ernő ír han-
gulatos novellát. Pártos Ferenc a tanító élmé-
nyeiről és az adatgyűjtés módjairól értekezik, 
Gergely Pé ter orosházai állami tanító pedig 
„Osztály vagy fölmenő rendszer" címmel pe-
dagógiai problémákat fejteget. Kerék Péter a 
szülői értekezletekről ír, míg Karabélyos An-
dor gróf Tisza Is tván emlékének szentel ke-
gyeletes sorokat. Különfélék rovatában Drozdy 
Gyulának „Helyesírás- és nyelvi magyaráza-
tok a IV. osztályban" című vezérkönyvét mél-
tat ja, kiemelve annak nagy pedagógiai érté-
keit és megemlékezve arról a szeretetről és 
bizalomról is, mellyel Drozdy könyveit a taní-
tóság mindenkor fogadja. 

Pestvármegyei Népművelés. Az iskolánkívüli 
népművelés legjelentősebb sajtóorgánuma, mely 
minden olyan kérdéssel foglalkozik, amely a 
magyar nép kulturális fejlődését előmozdít-
hatja. Első cikke Ns. tollából a jellemképzés-
hez nyúj t ragyogó példákat, amelyek festői 
színekkel s fölötte hangulatos előadásban fő-
kép a magyar katona vitézségét, megbízható-
ságát, világszerte ismert önfeláldozását és 
nagyszerű képességét vetítik elénk. Ns. képei 
és megállapításai napsugarak a ködben s a 
magyar jövő biztató ígéretei. Részletes cikk 
számol be Pest vármegye hároméves népmű-
velési munkájáról . Bálás Vilmos szép gondo-
latokat vet föl a népművelés köréből. Dr. Fi-
tos Vilmos és dr. ákosfalvi Szilágyi László 
cikkei tar ta lmas tanulmányok. Dr. Pöhl Sán-
dornak a cserkészettel foglalkozó lelkes cikke 
különösen érdekelheti a népművelés munká-
sait, mert a cserkészetnek kiszámíthatatlan 
jelentőségű hatásaival foglalkozik. Horn János 
külön cikket szentel a magyar gyümölcsnek. 
„Népművelési előadások" rovatában K. Tüdős 
Ilona „Mit kell tudnia minden gazdasszonynak 
a táplálkozásról" című cikkével találkozunk. 

A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt folyóirat 
októberi száma értékes és változatos tartalom-
mal jelent meg. Nyíreö Éva munkáról szóló, 
lélekig ható vezércikke és az utána következő, 
a munkára vonatkozó magyar közmondás-
gyűjtemény kitűnő anyagot adott az ország 
valamennyi vöröskeresztes iskolájának az okt. 
5-i országos nemzeti munkadélután megrende-
zéséhez. Ezenkívül Vályi Nagy Géza szárnyaló 
verse és Tóbiseh I rén elbeszélése az október 6 
fájdalmas, borús hangulatá t keltették fel a 
gyermeklelkekben. A lap eleven beszámolót 
adott az I f j ú ság i Vöröskereszt soproni és 
gödöllői üdülőjében lefolyt nyári életről. A 
nagyon népszerű és tanulságos magyar kézi-
munka-rovat természetes nagyságú két gyö-
nyörű sárközi mintát adott, a külföldi krónika 
érdekes híreket közöl távol országok vörös-
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kereszteseiről, a „bizonyára téged is érdekel" 
rovat az észszerű újságolvasásra neveli a gyer-
mekeket, mert tömören mindent összefoglalt, 
ami a nagyvilágban egy hónap alat t történt. 
A lap irodalmi és albumpályázata és rejtvény-
rovata sokoldalúan foglalkoztatja a lap kis 
és nagy olvasóit. Az i f júság i lapot nívós tanár-
elnöki melléklet és egy — Kőszegi Bella mese-
képéről készült — színes műmelléklet egé-
szíti ki. 

Angol-amerikai tanügyi lapokból. 

Tanulási képesség az öregkorban. 
A. E. Wiggam közli a következőket a new-

yorki „The Reader's Digest" című folyóiratban: 
A negyvenedik évüket betöltött munkásokat a 

munkaadók öregedő embereknek tekintik, akik-
ről az a nézetük, hogy már nem tudnak semmi 
úja t megtanulni. Hogy ez téves nézet, azt azok 
a vizsgálódások igazolták, melyeket egy vezető-
szerepet betöltő amerikai pszichológus, Thorn-
dike, a newyorki Columbia-egyetem tanára vég-
zett #465 tanítóval és iskolai igazgatóval, kik 
mint a magister-cím jelöltjei vettek részt egy 
tanfolyamon. Életkoruk szerint 3 csoportba osz-
totta őket, a 26—29, 30—39 és 40—49. életévig. 
A vizsgálat az i f jabb és középkorú csoportnál 
körülbelül ugyanazt az eredményt mutatta, míg 
az idősebb csoport szellemileg elevenebbnek bi-
zonyult. 

Egy másik kísérlet a r ra vonatkozó össze-
hasonlító vizsgálatból állott, hogy minők a ké-
pességei öreg embereknek, i f jaknak és gyerme-
keknek idegen nyelvek megtanulásában? Kez-
dettől fogva az volt az uralkodó nézet, hogy a 
gyermekkor a legkedvezőbb idő a nyelvtanu-
lásra. Thorndike tanár 3 életkorcsoportot, 20—25, 
26—34 és 35—57 éveseket ugyanazon tanárokkal 
ugyanannyi heti órán át taníttatott eszperantó 
nyelvre. Egyes technikai részletektől eltekintve 
kiderült, hogy mind a három csoport körül-
belül ugyanolyan előmenetelt tett a tanulásban. 
Thorndike evvel nem elégedett meg, hanem 
szembeállította a legidősebbek csoportját 18 éve-
seknek egy csoportjával. Az a bámulatos ered-
mény mutatkozott, hogy az öregek kétszerte 
gyorsabban haladtak, mint a fiatalok. Azután 
az öreg embereket versenyeztette a 9—11 éves 
igen tehetséges gyermekekkel. Valamennyi cso-
port közül ezek a gyermekek tanulták meg leg-
lassabban a nyelveket! 

A gyorsírás és a gépírás megtanulásának kér-
dését is vizsgálat t á rgyává tette. Hány 30—40 
éves asszony, kiknek nincs senkijök, hogy el-
tartaná őket, kérdezi manapság: „Meg tudom-e 
még tanulni a gyorsírást?" Abban a helyzetben 
vagyunk, hogy erre a kérdésre ilyen módon fe-
lelhetünk nekik: Az ő életkorukban még éppen 
olyan könnyű tanulni, mint fiatalabb éveikben. 

Dr. J . W. Tilton vezetése alatt széleskörű vizs-
gálatok folytak 307 fogollyal, kik 17—54 évesek 
voltak s akik közül egyiki sem végzett többet 

7 elemi osztálynál. Habár kevésbbé intelligen-
sek voltak és semmi gyakorlatuk sem volt, elő-
menetelük az olvasásban, írásban, helyesírás-
ban, fogalmazásban és számolásban 82%-a volt 
annak az előinentelnek, melyet átlagos tanuló-
gyermekeknél tapasztalunk, habár ez utóbbiak-
nak tanulási ideje egy-egy nap négyszer annyi 
volt, mint amazoké. Ezek a felnőttek tehát gyor-
sabban tanulták meg iskolai leckéjüket, mint 
ahogy 10—12 éves korukban tudták volna. Thorn-
dike tanár véleménye az, hogy a tanulási képes-
ség a 25-ik életévtől legalább a 45-ig valószínű-
leg évenkint 1%-kal csökken. 

„Vizsgálódásaink eredménye — mondja Thorn-
dike — következőképen foglalható össze: felnőtt 
személyek tanulási képessége igen közel áll a 
17—19 éves ifjakéhoz. Kiderül továbbá, hogy a 
legjobb kor valamely tárgynak megtanulására 
az, mely közvetlenül megelőzi a gyakorlati al-
kalmazást, mert a tanult dolog csak alkalma-
zása által válik képzettségünknek szerves ré-
szévé. Az elért eredményekből kétségtelenül azt 
a végső következtetést lehet levonni, hogy min-
den életkornak meg kellene adni az alkalmat az 
iskolai tanulásra." 

Thorndike és munkatársai azt a többszáz éve 
kutatott kérdést is ú j r a vizsgálat tá rgyává tet-
ték, hogy melyik életkorban van az ember al-
kotóerejének tetőpontján? 381-nek azok közül, 
kiket a világtörténelem a legnagyobb férfiak 
közt említ, megvizsgálták munkateljesítményét 
és kitűnt, hogy „mesterművüket" átlag 47 ós fél 
éves korukban alkották. 

Ezeknek a kísérleteknek az eredményeihez 
tartozik továbbá az a megállapítás is, hogy öreg 
emberek is képesek nézeteiket, sőt ízlésüket még 
az étkezésben is megváltoztatni. Ha akarjuk, 
minden életkorban képesek vagyunk régi szoká-
sokat és régi nézeteket újakkal elcserélni és he-
lyettesíteni. 

The Reader's Digest (New-York.) 

Német tanügyi lapokból. 

A népiskolai történelemtanítás 
főbb irányelvei. 

A svájci Waldstadtban szeptemberben lefolyt 
kerületi tanítóülésen dr. E. Wartenweiler ve-
zette be a tanácskozást, „Történelemtanítás a 
népiskolában" című előadásával. A svájci ta-
nítóegyesület lapja, a „Schweizerische Lehrer-
zeitung" legutóbbi számában cikket szentel 
ennek az előadásnak és közli az előadó főbb 
megállapításait. A cikkíró előrebocsátja, hogy 
Wartenweiler előadását nem azért választotta 
ki a konferencián elhangzott többi előadás 
közül, mintha a történelemnek a többi nép-
iskolai tantárggyal szemben előnyt akarna 
adni, hanem csupán azért, mert ennek a tárgy-
nak a tanítása olyan kérdések közül forog, 
amelyek belevágnak a politikai és társadalmi 
életbe, sőt az egyesek életébe is. Ezért han-
goztatta annyira az előadó, hogy a tanítónak 
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az írás, olvasás, számolás, rajz és ének taní-
tása közben mindig időt kell találnia és for-
dítania a történelem tanítására is, mert ez a 
tárgy nem lebecsülhető mértékben járul hozzá 
a jellemképzéshez. 

Ezeknek előrebocsátása után a cikk a követ-
kezőkben rögzíti dr. Wartenweilernek a nép-
iskolai történelemtanításra vonatkozó főbb 
megállapításait: 

1. Különösen a mai időkben kívánatos a ha-
tékony történelemtanítás, mégis sok tanító 
húzódozik tőle, vagy nem visz bele elég ele-
venséget és lelkességet. Ez nem azért van, 
mintha a történelmi ismeretek nyújtása nehéz-
ségeket okozna, hanem mert a mai idők zava-
ros politikai ingoványai közepette nehéz hatá-
rozott véleményt alkotni a politikai erőkről, 
irányokról. 

2. A történelemtanítás ne legyen csupán po-
litikai események és haditettek puszta felso-
rolása. E tények ismertetése mellett beszéljen 
a tanító az emberiség kulturális törekvéseiről, 
az egykori emberek küzdelméről a mindennapi 
kenyérért, nemkülönben arról az igyekvéséről, 
hogy az életét szebbé, jobbá alakítsa. 

3. Anélkül, hogy az uralkodók, hadvezérek 
és más nagy államférfiak életrajzának nevelő-
értékét lebecsülné, keressen a tanító módot és 
időt az elmúlt idők kisembereivel való foglal-
kozásra is és vetítse élénkebben a tanulók 
szeme elé az egykori parasztság, iparosság, 
kishivatalnokok, munkások életét. 

4. Egyike a legnagyobb tévedéseknek, amibe 
beleesünk, az a feltevés, hogy a korábbi idők-
ben az élet egyszerűbb volt. Ez ebben a for-
mában nem helytálló megállapítás, mert csu-
pán az tény, hogy a mai idők minden élet-
nyilvánulásának differenciáltsága nagyobb, 
mint volt régen. 

5. Nagyobb súlyt kell fektetni a történelem-
tanításban a jelenkorra. A korábbi ember 
egyéni sorsán és magánéletén keresztül vezet 
az út a mai emberhez; félmunkát végzünk 
tehát, ha az emberi sors és élet út ját végig-
kísérjük a történelem során, de nem vezetjük 
el a mai emberig. 

6. A mai népiskolai történelemtanítás hibáit 
és hiányait maguknak a tanítóknak kell meg-
érezniük és felfedezniük. Ezt azonban csak 
úgy tehetik meg, ha ennek a tárgynak a terü-
letén is keresik az utat, amely a felszínről a 
dolgok mélyére vezet. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

A háború visszatér. 
Henry Pozzi francia író könyve, magyarra 
fordította és kiadta: dr. Mar jay Frigyes. Meg-
rendelhető a fordítónál, Budapest, XI., Buda-
foki-út 33. Ara 5 pengő, tanítóknak 3 50 pengő. 

Bátran mondhatjuk, hogy Henry Pozzi 
könyve nemcsak ránk magyarokra nézve szen-
záció, de rendkívüliségénél fogva valóságos 

világszenzáció. Mindenekelőtt tükre mindannak 
a világváltozásnak és úgyszólván világfelfor-
dulásnak, amelyet nem a háború véres és hő-
sies erőfeszítései, hanem a nyomába lépett 
erkölcsi és jellembeli elváltozások idéztek elő. 
Henry Pozzi a történetíró nemes lelkiismere-
tességével, igazságérzetével és elfogulatlansá-
gával í r ja meg a háborút és az úgynevezett 
békéket, azok összes előzményeivel és magya-
rázatával, minden érdekelt nemzet számára ki-
szolgáltatva a megérdemelt történelmi mél-
tatást. 

Régen, vagy talán sohasem is olvastunk ehhez 
hasonló rendkívüli könyvet. Népekről, nem-
zetekről, országokról, hazákról, milliók sorsá-
ról, jövőjéről, szenvedéseiről, sőt embertelen 
kínzásáról, ellentétes törekvéseiről van szó és 
mindannak megértése végett, amit eme bonyo-
lult világrengető kérdések és föladatok meg-
oldása, összeszövése, keverése érdekében a po-
litika művészei jól vagy rosszul évtizedek óta 
műveltek, a legobjektívebb szigorral tár elénk 
mindent, ami történt. Nem szépít és nem túloz 
semmit sem, úgy, hogy éreznünk kell A háború 
viszatér c. könyv olvasása közben, hogy itt az 
ítélő bíró sokszor kegyetlen, de mindig két-
ségtelen igazelműsége ítél és szolgáltatja ki a 
mindenkit megillető igazságot. 

Nekünk, magyaroknak, hálásaknak kellene 
lennünk, mert a mi jogainkat, igazságunkat, 
gyötörtetésünket és reményeinket még soha 
igazságosabban nem látta és nem ítélte meg 
senkisem. Már magában az is, hogy a gőgös 
győztesekkel szemben, akiket az igazság nevé-
ben mérsékletre int, a legyőzöttek párt jára áll, 
muta t ja azt a nemes lelki forrást, amiből Henry 
Pozzi történetírói hivatására fölkészült. De épp 
ezért mi nem hálálkodunk, mert a nagyérdemű 
szerző nem ily kicsinyes, sőt egyáltalán nem ér-
dekből írta meg nagyszerű ítéletét, hanem azt 
látnoki magasságból vizsgáló búvárszelleme az 
Igazság szolgálatának tartja. 

Mi is annak tart juk. Mégis a szívünkbe mar-
kol minden szava, amellyel a legyőzött népek 
szenvedéseit és kínzatását, lehetetlen és az em-
beriességgel összeférhetetlen sorsát markáns 
színekkel jellemzi. Kivált könyvének az a része, 
mely arról szól, amit Macedónia, Bulgária és 
Magyarország népeivel és nemzeteivel a háború 
befejezése óta a béke álürügyén elkövettek és 
amely „szabad emberi méltóságában felháborí-
totta". Szemrehányást is tesz a kíméletlenül em-
bertelen békeszerzőknek, amiért félrevezetni en-
gedték magukat olyan népek méltó képviselői 
által, amelyeket nem az igazság, hanem a gyű-
lölet fűtött és sugalmazott, mikor „Magyar-
országot nem büntették, hanem kivégezték". 

Ajánljuk és óhajtjuk, hogy lehetően mindenki 
olvassa el Henry Pozzi nagyszerű könyvét. 
Nagy lelki megrázkódtatásban lesz része, de ez 
a fölséges hatás valójában teljesen föltárja előt-
tünk a határtalan embertelenséget, mellyel el-
lenségeink ezeréves határainkat szétmarcangol-
ták! s ezzel a veszedelmek és szenvedések Pan-
dóra-szelencéjét fölnyitották nemcsak Európa 
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népeinek, de a világ és az emberiség erkölcsének, 
kultúrájának, a hatezeréves emberi civilizáció-
nak szörnyű romlására is. Dr. L. Sz. 

Kám halgass és nem leszel közlekedési baleset 
áldozata címmel dr. Dá rday (Derner) József 
m. kir. rendőrkapitány népies előadásban a köz-
lekedési szabályokat dolgozta fel. A munka, 
amelyhez az előszót dr. Kontz Endre belügy-
minisztériumi miniszteri tanácsos írta, gazdag 
tárháza azoknak a hasznos tudnivalóknak, ame-
lyeknek ismeretében magunkat a közlekedési 
balesetektől megóvhatjuk. A szerző a minden-
napi életből vett példákkal ügyes feldolgozás-
ban muta t ja be a különböző közlekedési esete-
ket és előadásának mindvégig közvetlen el-
beszélő alakja, valamint a közel 100 ábra na-
gyon megkönnyíti a közlekedési szabályok el-
sajátítását. A munka egyben hasznos segédesz-
köze a közlekedési ismeretek oktatásának is és 
e tekintetben egyaránt jól használható xígy 
az iskolai, mint az iskolánkívüli előadásoknál. 
A könyvet pedagógiai szempontból Weszely 
Ödön, a pécsi egyetem rendes tanára nézte át. 
A belügyminiszter felhívja erre a munkára 
a törvényhatóságok és községek közönségének 
figyelmét. A munka a szerzőnél (Pécs, m. kir. 
rendőrkapitányság) rendelhető meg. 

Jön a Mikulás! Most jelent meg dr. Vladárné 
Geszner I lona — a Boldog karácsony és Vá-
rom a Jézuskát szerzője — Jön a Mikulás c. 
énekes egyfelvonásos gyermekszíndarabja. Vi-
dám, fordulatos, látványos, néhol könnyekig 
megható színdarab. Szórakoztatva nevel sze-
replőt, közönséget. Egy tánc- és hat énckbetét-
tel, melyeknek zenéjét Ábrahám István és Fal-
csik Lóránt szerezték. Harminckét szereplő 
5—12 évesek. Időtartam 20 perc. Ára 1 P . Meg-
rendelhető a szerzőnél, Nagykőrösön. (Előadási 
jog 3 példány.) 

Tormay Cecile: „Az ősi küldött". („Túlsó par-
ton.") A világszerte ismert nagy magyar írónő, 
Tormay Cecile újból nagyszabású, erőtől duz-
zadó és szépségekben gazdag történeti regény-
nyel gyarapí tot ta irodalmunkat. 

Regényének cselekménye a tatárdúlás idejé-
ben játszódik le, abban az időben, amelyben 
— mint azóta oly sokszor — a lét és nemlét 
határán állt a magyar, amikor még a legerő-
sebb férfiben is megingott a bizakodás, felmerült 
a kérdés, lehet-e még ezen a tájon élet vagy 
mindennek vége lesz Szent István birodalmá-
ban? Elvesznek nyomtalanul a magyarok is, 
mint a hún és avar ősök és „a síkban csak nagy 
magyar halmok lesznek a holtak felett, hogy 
más népek, akik majd utánuk jönnek, mesz-
szebbre lássanak a pusztában a halottas domb-
tetőkről . . . <?" 

A regény hőse, Ung, a vitézek legelejéhez tar-
tozik. Sietve-siet a vészhírre a tatárok ellen 
indult király támogatására, de elkésik, mert 

közben bekövetkezett a mohi-pusztai tragédia. 
Az éj sötétjében, az erdők sűrűjében — mint 
valószínűtlen látomás — elsuhan előtte a me-
nekülő király alakja. H a el is késett Ung a 
nagy csatáról, a r ra van alkalma, hogy retten-
hetetlen Szent György-lovagként a királyt űző 
ta tárokra vesse magát s biztosítsa a király 
menekülésének az ú t já t . 

Félelmet nem ismerve j á r j a az országot, hogy 
mentse a még megmenthető! Lá t j a mindenütt 
a borzalmas pusztulást s fájdalommal eszmél 
arra, hogy míg itt minden veszendőbe megy, 
békesség van a külső országokban és biztom 
ságban másolhatnak könyveket a szajnamenti 
kolostorokban, hol szaracénusoknak csúfolják 
a magyarok népét, nem tudják, merre fu t a 
Tisza vize és a véres Sajót sem tudják majd 
soha. Azon töpreng, hogy hiába imádkoztak 
a jámbor szerzetesek, áj tatos papok, térdeplő 
népek, de még a szent királyok felkent sar ja-
déka, Béla király is hiába imádkozott szegény 
országáért. A testben erős Ung hite megingott 
s egyszerre — maga- sem tudta hogyan — 
hívni kezdte a régi bujdosó isten kegyelmét, 
legyen már ennek vége és vezesse el őt ahhoz, 
aki eleitől még átvette az idők mélységéből 
hozott ősi erők t i tkait . 

Uttalan-utakon, erdőkön, nádasokon keresztül 
hajszolja az ősi vallás nyomait, keresi a nagy 
Ugurt, Koppány leszármazottját, hogy tanítást 
és tüzet vigyen tőle a birodalomba és fel-
gyúj tsa a lángot a régi oltárokon. Ö akar hor-
dozója lenni a nagy titoknak, hírnöke lenni 
a magyar múltnak, amit utolsónak már 
csak a nagy Ugur tud. Végül megtalál ja 
Ugur vá rá t s leborulhat az ősz táltos lábai 
előtt. „Hallgass meg — mondja — nagy és ha-
talmas ú r ! Túl az erdőkön kihal a Te véredből 
való ősi nép, mert r a j t u n k már sem Isten, sem 
ember nem segít. Ezért add át nekem a régi 
hit elveszett világosságát és erejét. Mentsd 
meg veszendő népünket általam." Az aggas-
tyán azonban néma volt és néma maradt s 
Ung fájdalommal döbbent rá, hogy segítséget 
innen nem várhat, mert a régi vallás menthe-
tetlenül elmerült az erdők mélyébe, a vizek 
közé, oda, ahonnan egykor előjött s az élet ú j 
reggelén nem is találkozott vele többé soha. 

Űgy ez a pompás regény, mint ,.Az ősi kül-
dött" regénytrilógia első része: „A csallóközi 
hattyú", a „Génius" szép és ízléses kiadásában 
jelent meg. 

Az 1935. évi Gyermeknaptár. Megjelent már 
az Országos Állatvédő Egyesület (Budapest, 
IX., Ernő-utca 11—13.) közkedvelt Gyermek-
naptárának X X X V I I . évfolyama az 1935. évre. 
Az ú j kiadvány talán még az eddigieket is 
felülmúlja díszes külalakjával , gazdag és ér-
dekes tartalmával. Huszonöt szép kép, 13 köl-
temény és 15 prózai olvasmány van a 24 filléres 
Gyermeknaptárban. Bő anyagot nyú j t ismét a 
madarak és fák napjára . Különösen érdekli a 
cserkészeket, kiknek tíz törvényét is közli. 
Benne van az ú j iskolai pályázat hirdetése és 
az állatvédők tízparancsolata is. Az ú j Gyer-
meknaptár szerkesztője és rajzolóművésze a 
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régi: Fodor Árpád és Vezényi Elemér. Előszót 
Follért Károly ny. h. államtitkár, a m. kir. 
posta volt vezérigazgatója, az Országos Állat-
védő Egyesület elnöke írt hozzá. A kiadvány 
költői a következők: Móra László, Feleki Sán-
dor, Vályi Nagy Géza, Fodor Árpád, Huhn 
Gyula, Kiss Dezső, Báthory Gábor, Meggyes 
Márton, Radványi Sándor, Újvári F. Gyula, 
Zagyva Mária, Horváth Imre, Wiedermanné 
Dallos Margit. A könyvecske prózaírói: Follért 
Károly, Mauks Ernő, Csite Károly, Fodor Er-
zsébet, Kones Margit, Jós Ferenc, Papp Mihály, 
Timkó Ilona, Nyáry László, Garády Magda, 
Gyutay István, Gálos Anna, Baloghné Hajós 
Terézia, Fazekas Ernő és Fodor Edit. Az 
erkölcsnemesítő és a szórakoztatva nevelő 
kedves kiadvány megérdemli a közönség támo-
gatását, mert valóságban népművelő feladatot 
teljesít. Minden tíz példányra egy ráadás jár . 
Ára 24 fillér. 

Sz. Csorba Tibor: Beszél a tanya. A szerző 
ízléses kötetben adta ki -hat elbeszélését, ame-
lyeknek tárgyát a tanya életéből vette. Ügyes 
író és jó pedagógus-szemmel lát meg olyan 
finomságokat, amelyek a tanyai ember gondol-
kozását és érzésvilágát jellemzik. A könyvben 
levő ügyes rajzokat, amelyek a szöveghez si-
mulnak, a szerzőnek polgári iskolai tanulói 
készítették. Az ízlésesen kiállított füzet a 
„Nemzedékek" kiadásában jelent meg. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 
Hans von Heutig: Die Strafe. Ursprung, 
Zweck, Psychologie. (A büntetés. Eredete, 
célja, lélektana.) 1932. 292 lap. 

A büntetés problémája, a szaporodó idevágó 
munkák tanúsága szerint, ismét homloktérbe 
került : olyannyira, hogy szinte kórtünetnek 
látszik. Ennek magyarázatát két okszerű je-
lenségben véljük felfedezni. Az egyik a bűnö-
zésnek elharapódzása a világháború nyomán 
bekövetkezett súlyos gazdasági válság követ-
keztében; a másik az ú j pedagógiának, iskolá-
nak a büntetések háttérbeszorítására, esetleg 
kiküszöbölésére irányuló törekvése. 

Szerzőnk a problémát széles keretben tár-
gya l ja : idő és hely dolgában vissza- és körül-
tekint, az ősidők és primitív népek történeté-
ben és kultuszában (babona stb.) kínálkozó 
adatokat felsorakoztatja, elemzi és magya-
rázza, és ebből a hatalmas kultúrtörténeti kép-
ből az egyetemes emberit igyekszik leszűrni. 
A mult súlyos tévedéseit csak a bűnözésnek 
természettudományi vizsgálata és értékelése 
fog ja eloszlatni. I rányelve nagyobbára krimi-
nalógiai, büntetőjogi, a pedagógiai vonatko-
zásokat külön nem méltat ja és azok számára 
csak összehasonlítás és következtetés ú t j án 
vonhatunk le értékes tanulságokat. így pl. 
amikor az előszóban utal arra, hogy a bünte-
tés problematikája helyesen csak úgy fogható 
meg, ha a büntetett embert a büntető ember-

rel hozzuk szoros kapcsolatba. A mű a követ-
kez főfejezetekre oszlik: A büntetés területe 
és határai, fejlődéstörténete, szellemi beillesz-
kedése, eszközei, változásai és jövője. Szá-
munkra legtanulságosabb ez utolsó fejezet, 
amelynek vezető gondalatai a következők: a 
régi korok mit ikus elemei és babonái évszáza-
dokon keresztül bizonyultak hatékonyaknak, 
míg újabban a büntetőjog, orvostudomány és 
pszichiátria (elmekórtan) sikerrel vették fel 
ellenük a küzdelmet. Minden büntetés két 
irányban hat : a bűnözőre és a környezetre, az 
államra, ezeket külön-külön kell megvizsgálni, 
mérlegelni. A büntetés hatóerejét a büntető 
eszköz és a büntetés iránti érzékenység, fogé-
konyság viszonya állapít ja meg. Az utóbbi fo-
kozásával kíméljük az egyén és a nép erkölcsi 
tartalmát. Takarékosság a büntetésekben fo-
kozza az i rán tuk való fogékonyságot, lígyszin-
tén hatóerejüket. A büntetések halmozása az 
egyént nem r i tkán a bűnözés fertőjébe tereli. 

Ezek a gyakorlat, a tapasztalat és a lélek-
tani elgondolások alapján leszűrt tételek, 
irányelvek a büntetések egészségtanába tor-
kolnak, sőt részben a büntetések filozófiájához 
egyengetik az u ta t és pedagógiai vonatkozás-
ban is helytállók. Részletek dolgában a ko-
moly olvasó figyelmét még a következő cím-
szavakra h ív juk fel: a családfő mint házi fe-
gyelmező (41—48. lap), öngyilkosság- (15., 49., 
104., 109. 1.), botbüntetés (211—218. 1.), becsületbe 
vágó büntetések (272—280. 1.). 

Hommage au Dr. Decroly (Decroly-emlék-
köny) 1933, 520 lap, számos képpel.* 

Decroly Ovidé (1870—1932) belga orvos és 
pszichológus ú j ösvényeket vágott a nevelő-
oktatás bozontos területén. Hírneve összeforrt 
az „új nevelés" úttörőivel és bejárta az egész 
világot. A Magyar Pedagógiai Társaság is 
tiszteleti t ag j ává választotta. Hívei ezt a pa-
zarul kiállított hatalmas munkát eredetileg az 
élő mesternek szánták születésének 60. évfor-
dulója alkalmából, de a könyörtelen végzet 
akaratából az magasan ívelő mauzóleum lett, 
amelyhez sűrű tömegek zarándokoltak. A vi-
lág minden részén szétszórt, vagy hatvan ne-
ves pedagógus és tudós, megannyi híve az ú j 
nevelésnek, ró t ta le hódolatát érdekes és érté-
kes közleményekkel, amelyek az olvasóval 
szinte minden oldalról és kimerítően ismertetik 
Decrolyt mint embert és pszichológus-pedagó-
gust, munkásságát (481—91. lap.), rendszerét. 
A szerzők között akad számunkra elég isme-
retlen név, viszont hiányosnak, nyilván peda-
gógiai pár tál lásuk miatt, a mai neveléstudo-
mánynak olyan elismert képviselői, mint 
Spranger, Dervey, Montessori, Jung. De meg-
elégedéssel lá t juk, hogy ama nemzetközi tár-
saságban hazánk is képviselve van: Müller 
Márta emelkedett hangulatú tanulmányával, 

* Erről a munkáról a Pour L'Ere Nouvelle nyomán már 
röviden megemlékeztünk, de jelentős személyi és tárgyi 
vonatkozásai miatt helyénvalónak találjuk az alábbi bí-
rálatos ismertetést is. (Szerk.) 
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amelyben sa já t közvetlen emlékeiről is be-
számol. 

Mi, akik mélyebb elgondolás és hosszú gya-
korlat i tapasztalás alapján nem vagyunk hívei 
a pedagógiai egyeduralomnak és egyedül üd-
vözítő pedagógiai szabadalmaknak, amelyek 
egykönnyen korlátlan tömjénezésbe fúlnak, 
ebben a kötetben is a higgadtabb felfogás és 
kri t ikai vélemények nyomait kutattuk. Némi 
elégtétellel á l lapí that juk meg, hogy e tekintet-
ben maga az ünnepelt tudós jár elől. Müller 
Márta idézi a 863. lapon Decrolynak következő 
kijelentését, amelyet a „mindenáron újí tók-
nak" szíves figyelmébe a ján lunk: „Az iskola 
átalakulása még csak folyamatban van. Ered-
ményei nem véglegesek. A gyermeklélektan 
szempontjai az elemi iskola kialakulásában 
igen lényegesek, de nem egyedülvalók. Vannak 
más szempontok, amelyekkel meg kell alkud-
nunk. Dönteni korai, — csak ezt lehet és kell 
tenni: becsületesen dolgozni és kellő bírálat tal 
ellenőrizni végzett munkánkat." Th. Ruyssen 
bordeauxi egyetemi tanár „Üj nevelés és ha-
gyomány" c. értekezéséből is több helyen ki-
csendül az óvatosságra való intelem, sőt a két-
ség is: Nevelés dolgában, úgymond, sincs 
hiány olyan teoretikusokban, akik lármásan 
fitogtatnak erőszakos ú j í t á s o k a t . . . A merőben 
a munka tengelyére alapított nevelés nem elé-
gítheti ki az egész embert, minden igazi ne-
velés valódi c é l j á t . . . H a az iij iskola vala-
mennyi módszerét szigorúan alkalmaznék, 
könnyen tévedésbe sodor ta tnánk . . . Nagyon 
tökéletlen lenne az olyan nevelés, amely nem 
keltené fel a gyermek kíváncsiságát és rokon-
szenvét az erkölcsi világegyetem gazdag vál-
tozatossága iránt. Peter Petersen jenai egye-
temi tanár „Üj nevelés ós Jena-terv" c. közle-
ményében főleg saját iskolatervével, annak 
eddigi eredményeivel foglalkozik, de bevezető-
soraiból álljon itt a következő: Az „új nevelés" 
mozgalma, amely tíz évnél idősebb, példátlan 
gyorsasággal, mintegy futótűzként jár ta be az 
egész világot; de ez az i ram veszélyeket is re j t 
magában. í gy már az „új nevelés" itt és ott 
csupán tervekre vonatkozott, gyakran álter-
vekre, amelyek gyakorlati megvalósításukban 
az igazi ú j nevelés nyomait sem tüntették fel. 
Ennél nagyobb ba j az, hogy ott, ahol a moz-
galmat „elismerték", sőt némileg „divattá" is 
lett, olyan körök tolakodnak előre, akiket nem 
ha j t belső erő, de mégis ott akarnak lenni, 
sőt esetleg egy hálás, jól biztosított, valame-
lyest számottevő mozgalom élére óhaj tanak 
kerülni. Ez pedig a külsőségekbe való elme-
riiléshez (Verüusserlichung) vezet . . . 

Belső szükségszerűségből, pedagógiai lelki-
ismeretünk sugallatára idéztük ezeket a nyi-
latkozatokat, amelyek a nevelés szent ügyé-
nek csak hasznára válhatnak és legkevésbbé 
sem csorbítják Decroly maradandó érdemeit. 
Ezeknek fejében az „Emlékkönyv" a lakjában 
olyan hódolatban részesült, aminő kevés ha-
landónak já r t ki. 

K Ü L F Ö L D ! S Z E M L E 

Analfabéták elleni mozgalom Olaszországban. 
Az olasz kormány folytat ja erélyes küzdel-

mét az analfabéták csökkentése érdekében. Egy 
minapi minisztertanács evégből 1250 ú j elemi 
iskola felállítását határozta el; köztük, nagyob-
bára Dél-Olaszországban, 250 falusi iskola sze-
repel. 

Diákszállók Franciaországban. 
Ez az üdvös intézmény, amelyben a németek 

vezetnek, immár Franciaországban is tért hódít. 
Érdekesen igazolja ezt a következő eset. A pá-
rizsi École des Beaux-Arts (Szépművészeti fő-
iskola) idei írásbeli vizsgálatán a f ia tal építé-
szeknek a következő feladatot kellett meg-
oldaniok: Une Auberge de la Jeunesse (Egy 
i f júsági szálló). 

Angol diákok az iskolareformról. 
Esmond Romilly, Winston Churchill volt an-

gol miniszter 15 éves unokaöccse, több iskola-
társával folyóiratot alapított, amely maró 
gúnnyal foglalkozik az angol iskolaügy újjá-
szervezésével és ezért pedagógiai körökben 
rendkívüli feltűnést keltett. Ez a különös vál-
lalkozás élénken emlékeztet német elődjére, 
amely „Der Anfang" (A kezdet) címmel a há-
ború előtt jelent meg. Íme a széltében hirdetett 
tanulói önkormányzat egyik, korunkat jellemző 
kinövése. 

Sportirodalom-pályázat. 
A következő esemény élénken v i lág í t ja meg 

azt a sportlázt, amely napjainkban széltében 
terjed. A francia labdarúgó szövetség (Fédéra-
tion Fran<;aise de Football Association) három, 
egyenként 2000, 1000 és 500 f rankra rúgó pálya-
díjat í r t ki a labdarúgást tárgyaló legjobb el-
beszélés szerzői számára. 

Az olasz falusi iskolák rádióprogrammja. 
Arturo Marpicati professzor, akadémiai tag, 

elnöklete alatt a falusi iskolai rádió szerkesztő-
bizottsága most áll í totta össze az 1934—35. tan-
évre a falusi (tanyai) elemi iskolák rádióelőadá-
sainak programmját . A körülbelül százra rúgó 
ily előadások különböző tárgyköröket ölelnek 
fel, köztük a fasiszta kultúrát, a történelmet, 
irodalmat, a földrajzt , természettudományi 
ágakat, zenét, éneket, szavalást, egészségtant 
stb. Az idei tanévben az első i lynemű rádió-
előadások a Marcia su Roma (az első fasiszta 
felvonulás) évfordulóján, október 27-én veszik 
kezdetüket. 

Olasz kormányférfiak bevonulása 
a nagy hadgyakorlatokon. 

A fasiszta párt felfogása szerint minden olasz 
polgárnak, bárminő hivatást tölt is be és bár-
mily állásban van, kora és alkalmassága sze-
rint ki kell vennie a részét a haza védelmét 
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célzó katonai akciókból. Ez indította Mussolini 
miniszterelnököt, mint hadügyminisztert, a r ra 
az újabb rendelkezésre, melynek folytán a kor-
mány valamennyi tagja , tehát az összes minisz-
terek és államtitkárok is be voltak híva az idei 
augusztusban lefolyt nagy katonai gyakorla-
tokra. Mint a Diri t t i della Scuola tanügyi lap 
közli, Francesco Ercole nemzetnevelésügyi mi-
niszter a XVI. dandár-gyalogezredben teljesített 
ez alkalommal szolgálatot, míg Arrigo Solmi 
nemzetnevelésügyi államtitkárt, aki nem had-
köteles, saját kérésére a főhadiszálláshoz osz-
tották be. Mindkét kormányférf iú jóval meg-
haladta ötvenedik életévét. 

XI. Pius pápa az erkölcsrontó filmek ellen. 
A pápa a nemzetközi mozgóképipari szövet-

ség képviselőinek fogadása alkalmával sajná-
lattal mutatott rá az erkölcstelen filmek bemu-
tatásából származó súlyos bajokra, viszont el-
ismeréssel nyilatkozott egyes kormányoknak, 
közöttük az olasz fasiszta kormánynak, dicsé-
retreméltó törekvéseiről, melyeket ily erkölcs-
rontó darabok ellen kifejtenek. 

PEDAGÓGIAI SZEMINÁRIUM 

Pedagógiai szeminárium Szegeden. A csanád-
egyházmegyei kat. tanítóság szokásos őszi sze-
mináriumi gyűlését folyó év október hó 15-én 
tar tot ta a kir. kat. tanítóképző tornacsarnoká-
ban nagyszabású hallgatóság előtt. 

Vendégekként megjelentek: dr. Mester János 
ny. r. egyetemi tanár, dr. Somogyi József ta-
nárképző-főiskolai tanár , Kiss Károly kor-
mánytanácsos, kir. tanfelügyelő, a tanítóképző 
tanári karából sokan és még sok érdeklődő. 
Jelen voltak a tanítóképző V. éves növen-
dékei is. 

Dr. Becker Vendel pápai kamarás, c. kir. fő-
igazgató, egyházmegyei főtanfelügyelő üdvö-
zölte a megjelenteket, majd a kat. nagygyűlés 
vezérgondolatához kapcsolódva a családvéde-
lemre hívta fel az egyházmegye tanítósága 
figyelmét. Megdöbbentő képet festett az iskolá-
ból kimaradt fiú- és leányif júság elhagyatott-
ságáról. Különösen az i f júság védelmét a jánl ja 
a tanítóság figyelmébe. A nagy tetszéssel foga-
dott meggyőző beszéd nem maradt hatás nél-
kül. Utána dr. Mester János egyetemi tanár 
előadása következett az erkölcsi nevelésről. 
A nagytudású professzor az előadott súlyos 
igazságokat az életből vett példákal világította 
meg. Mélyenszántó gondolatai mindvégig le-
kötötték a hallgatóság figyelmét s azt a kíván-
ságot váltották ki a tanítóságból, hogy az elő-
adás szövegét megkaphassa minden tantestü-
let, hogy a havi értekezleteken részenkint újabb 
tárgyalás alá vehesse. 

A műsor harmadik száma Vadász Zoltán c. 
népiskolai igazgató, egyházmegyei iskolaláto-
gató előadása és gyakorlati taní tása volt. Be-
vezetésként rámutatott arra a nehézségre, ami 

az olvasás-írás tanításának legfontosabb moz-
zanatánál a hangoknak vagy betűknek szóvá 
kapcsolásánál elkerülhetetlen. A bemutató ta-
nításon a hallgatóság látta, mily könnyedén 
felismerték és olvasták a gyermekek a „nyúl" 
szót s hogy elemezték ki abból s hogy használ-
ták ú j szókban a „ny" betűt. A tanítást meg-
beszélés követte. Ennek folyamán különösen az 
érdekelte a hallgatóságot, hogy hogyan és mi-
kor kapcsolódik ehhez az eljáráshoz az í rás ta-
nítása? A műsor következő számakint Majzik 
Sándor battonyai tanító festet te erős, éles vo-
násokkal a kat. tanító képét. Rámutatot t a r ra , 
hogy az ideális kat. tanító egyéniségét fejleszti, 
erősíti a kölcsönös érintkezés, az egyesületi 
élet. A beszéd hatása alat t a tanítóság ki-
mondta, hogy megalakítja a Csanádegyház-
megyei Kat. Tanítók Egyesületét. Természete-
sen a Kat. Tanítók Orsz. Szövetségének kereté-
ben. Védnökül fel fogja kérni a megyéspüspök 
úr őnagyméltóságát, tiszteletbeli elnökké dr. 
Becker Vendel pápai kamarás, c. kir. főigaz-
gató, egyházmegyei főtanfelügyelőt választot-
ták meg, aki a mindvégig nívós gyűlés után 
ebéden látta vendégül az egyházmegye tanító-
ságát. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

A Magyar Pedagógiai Társaság évadnyitó ülé-
sét október hó 20-án tartotta meg Kornis Gyula 
elnöklete alatt . Az ülésen Frank Antal dr., a 
budapesti áll. tanítóképző igazgatója „Forduló-
pontok az ifjúság fejlődésében" címen érteke-
zett. Az előadó megállapítja, hogy sokszor csak 
hangoztat juk ezt a mondást: az iskolában nem-
csak tanítunk, hanem nevelünk is, — de nem 
adunk egyúttal tájékoztatást árra nézve is, 
hogyan kell ennek az alapelvnek életet adnunk. 
Ennek a nevelőmunkának egyik módja az er-
kölcsi fordulópontokra való törekvés. Ez a lelki 
élet irracionális területének (érzelmi és akara t i 
világnak) olyan gondozását jelenti, hogy abból 
egészséges világnézet fakadjon. Az erkölcsi 
fordulópontok feltételeit a következőkben lá t j a : 
1. Eszményekből összetevődő cél megrajzolása. 
2. Megállapítása annak, milyenek vagyunk az 
eszmények szempontjából; azaz önismeretre 
van szükség. 3. Szükség van arra , hogy az i f jú-
ság erről az önismeretéről őszintén beszámol-
jon valakinek. Miután itt iskolai nevelésről 
van szó, ez a tanár iránt való bizalom szüksé-
gességét jelenti. 4. Szükség van arra, bízzék 
az i f júság abban, hogy sa j á t ereje és t aná ra i 
segítségével megközelítheti a célban foglalt 
eszményeket. Rámutat az esetleges nehézsé-
gekre is, ilyenek lehetnek: a niult tehertétele, 
az otthon ellentétes hatásai, az osztály kedve-
zőtlen közszelleme, a tanártestület divergáló 
eljárása, a nevelési eredmény nehezen mérhető 
volta, az esetleges visszaesések stb. Megálla-
p í t j a : messze vagyunk még attól, hogy az el-
méletben hirdetett elvek az iskolai munkában 
megvalósuljanak. Példákkal muta t ja be, hogyan 
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törekedett a lelki m e g ú j h o d á s t célzó gondolat-
nak életet adni. 

Jubiláló tanítóegylet. A Szombathelyi Egyház-
megyei Katolikus Tanítóegyesület díszköz-
gyűlés keretében ünnepelte fennállásának öt-
venéves jubileumát. A közgyűlésen résztvett 
dr. Ostffy Lajos főispán és dr. Újváry Ede 
polgármester is. Finta Sándor elnök, szombat-
helyi igazgató-tanító nyitotta meg a közgyű-
lést, majd dr. Palkó János kanonok, egyház-
megyei főtanfelügyelő, Dezső Lipót kir. tan-
felügyelő, Németh Imre, a kőszegi tanítóképző 
intézet igazgatója tartottak előadásokat a nép-
művelés köréből. 

A Pannonhalmi Egyházmegye Tanítói Köre 
közgyűlését és pedagógiai szemináriumát októ-
ber hó 3-án tar tot ta meg Pannonhalmán a 
Szent Benedek-rend ősi monostorában. Köz-
gyűlés előtt a kör tagjai szentmisén vettek 
részt, majd tisztelgésre járultak Kelemen Kri-
zosztom főapát elé, akit a tanítóság nevében 
dr. Kühár Plóris egyházmegyei főtanfelügyelő 
meleg szavakkal köszöntött. A közgyűlésen 
résztvettek a pannonhalmi egyházmegye taní-
tói, tanítónői, óvónői és lelkészei, számszerint 
nyolcvanan. Mint vendégek jelen voltak: Ke-
lemen Krizosztom főapát, dr. Schermann Egyed 
vikárius és több bencés főiskolai tanár, vitéz 
Szabó István esztergomi kir. tanfelügyelő, dr. 
Katona Géza győri és Wiesenbacher József 
esztergomi népművelési titkárok. 

Dr. Kühár Flóris egyházmegyei főtanfel-
ügyelő, elnök, megnyitóbeszédében kitért arra, 
hogy minden gyermek ismerje meg faluját, 
annak eredetét, fejlődését. Éppen azért a taní-
tók kutassák fel az ott született vagy élt neves 
emberek életére vonatkozó adatokat, elevenítsék 
fel a falu jótevő papjának, tanítójának műkö-
dését, hogy ezáltal ismét előkerüljenek a fele-
dés homályából. Hogy ez a munka sikeres le-
gyen, felszólítja a tantestületeket, hogy oda-
haza ezirányú kutatómunkát végezzenek úgy, 
hogy az év végére a könyvtár e munkával 
legyen gazdagabb. 

Következő előadó dr. Karsay Géza főiskolai 
tanár „A néprajz és népiskola" címmel tartott 
értékes tanulságos előadást, melyben tovább-
fűzte az elnök gondolatait, megvilágítva azt 
nemzetközi és hazai viszonylatban. Módokat 
mutatott arra, hogy a néprajz terén miben 
segíthet a tanítóság az azzal foglalkozó tudo-
mányos intézetnek és hogy az összegyűjtött 
anyagot hogyan használhatja fel mindenki a 
népiskolában. 

Ezután Kovács Ferenc győrszentmártoni ta-
nító arról számolt be, hogy az esztergomi nyári 
egyetem előadásaiból milyen tanulság vonható 
le és belőle mi valósítható meg a népiskolában. 
Csollány Nándor győrszentiváni igazgató-tanító 
részletes beszámolót tartott az orsz. kat. tanító-
egyesület választmányi és közgyűléséről. 

Ezután a nyugdíjba vonult Németh József 
igazgató-tanító világi elnök helyett ú j elnököt 
választott a kör egyhangúan Erhardt Mihály 
lázi igazgató-tanító személyében. 

Elnökválasztás után vitéz Kozma Gábor 
győri elemi iskolai igazgató tartott előadást 
az „Ujabb i rányú testnevelés az elemi iskolá-
ban" címmel. Előadás után cserkész-apródokkal 
bemutató-tornát tartott, felszerelés hiányában 
levő iskola számára. Az apródok ügyes és jó-
kedvű munkája kedves képet nyújtott . 

H Í R E K 

I Halottak napján! | 

írta : HOFBAUER ALADÁR. 

H alottak napja van, őszi levelek hullásával, 
kertek virágainak hervadásával. Odaállunk 
halottaink s í r ja elé és megszűnt életüktől várva-
várunk egy csöpp vigasztaló meleget. Szép és 
illő dolog fáklyákat gyújtani azok fölött, kik a 
temetőbe vivő utolsó utat már végigjárták. 
Senkisem tud ja az órát, amelyen el kell men-
nie, de érezzük, hogy elhervadunk, letörünk 
egykoron. 

Most szívünk legmélyebb szeretetével mécsest 
gyujtunk az elhaltak országában, ahol nem-
csak mécsesek, gyertyák, kandeláberek lángjai 
égnek a hantokon, hanem a mi fájdalmunk és 
kegyeletünk is. Szent és drága ünnep a halottak 
napja, mikor az enyészet fá jó ködéből ismét fel-
merül előttünk elhúnyt szeretteink letűnt vi-
lága. A temető harangjának sírva-zokogó hang-
jában, a földön szenvedő ember legszebb fo-
hásza esdekel és száll a Mindenhatóhoz, a te-
metők virágainak, az őszirózsáknak halottak-
napi illatával. A szeretet emlékezése minden 
évben elmegy ilyenkor a sírhalmok véghetetle-
nül elnyúló sorai közé, ahol az élő embernek az 
elmúlt idők vigasztaló lelke ad erőt a küzde-
lemre. Az elhaltak sírjukból üzenik: ismerd fel, 
ember, az élettel szemben tartozó kötelességedet 
s mindent tégy meg életedben, hogy nyugodt, 
csendes legyen álmod s hogy a sírodhoz zarán-
dokló utódaid szeretettel zenghessék a földön, 
hogy: igaz ember voltál 1 

Lapunknak is vannak kedves halott jai : Kö-
rösi Henrik, Petróczi István, Berwaldszky Kál-
mán ott nyugszanak kinn a hervadó temető 
csendes sírölében. Gondolatunk, érzésünk, a 
magyar tanítóság egyetemességével együtt ilyen-
kor hozzájuk száll és s í r jukra helyezzük kegye-
letünk s hálánk soha el nem hervadó virágát. 

Azok közül a sokak közül, akik leikünkhöz 
közel állottak, újítsuk fel egynek emlékezetét! 
Riedl Frigyesnek és Mendlik Alajosnak jeles ta-
nítványa, nekem osztálytársam volt Szabó Jó-
nás, aki a középiskola elvégzése után tanulmá-
nyait a József-műegyetemen folytatta s itt mér-
nöki diplomát szerzett. Mint tengerészönkéntes 
tett eleget magyar katonai kötelezettségének, 
azután Amerikába ment, ahol az egyik' legna-
gyobb acélgyárnak lett a mérnöke. A gyár pet-
róleumkutak forrásaihoz szükséges acélcsövek 
készítésével foglalkozott. Szabó Jónás, a ma-
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gyarságára mindig büszke mérnök, olyan re-
formokat léptetett életbe, hogy rövidesen az 
igazgatói székbe lépett s nagy vagyonra tett 
szert Amerikában. Mérnöki pályája fénypont-
ján állott, mikor a központi hatalmak hazájuk 
épségének védelmére fegyvert fogtak. Ö is haza 
akart jönni, de ebben megakadályozták. Mikor 
Amerika is ellenségeink közé lépett, Szabó Jó-
nás, mint kiváló műszaki ember, ellenségeink-
től szebbnél-szebb ajánlatokat kapott. „Magyar 
hazám egyetlen katonája ellen sem vagyok haj-
landó segítséget nyújtani", — mondotta, mire 
eddigi nagyjövedelmű kenyerét elvesztette. A 
háború befejezése után, sokévi, Amerika érde-
kében kifejtett múlt jával a háta mögött, kérte 
az amerikai polgárok közé való beiktatását. Ezt 
elutasították azzal az indokolással, hogy a há-
ború alatt nem segítette a központi hatalmak 
ellen az antant-államokat. Mikor nagynehezen 
beláttatta, hogy mint magyar hazájának hű 
polgára, nem is tehetett másként, akkor el-
ismerték amerikai állampolgárságát. Szabó Jó-
nás ekkor . már érezte az elmúlás közeledtét 
Két évvel ezután, 1930. év október hó 17-én, 
49 éves korában, Varrenben (Amerika, Ohió-ál-
lam) hirtelen elhúnyt. Utolsó kívánsága szerint 
földi maradványait Amerikából szülőfalujába, 
a pestvármegyei Izsák község temetőjébe szál-
lították, amely községben egykor nevelkedett 
és ahol anyja koporsója mellett kívánta aludni 
örök álmát. 

Ez a Szabó Jónás végrendeletében, a többek 
között, ezt mondja: 

„Vagyonomnak egész hátramaradott részét, 
amely szerintem közel 50.000 dollárt tesz ki. 
ezennel a Cleveland Trust Companynek (Cleve-
land, Ohió), mint meghatalmazottnak adom. 
(Itt elmondja Szabó Jónás a feltételeket.) 

A meghatalmazott által kiválasztott buda-
pesti (Magyarország) személy, intézmény vagy 
bank a meghatalmazottól kapott jövedelmet a 
következő jótékony célokra használja fel. Ala-
pítson annyi évi 50 dolláros összegű ösztön-
díjat, amennyi a meghatalmazottól kapott jö-
vedelemből telik. Minden esetben csak az isko-
lai hatóság ajánlása alapján válassza ki a jö-
vendő ösztöndíjast. Az iskolai hatóságoknak te-
kintetbe kell venniök a leendő ösztöndíjas érde-
mét, tudását, magaviseletét, előmenetelét és 
anyagi helyzetét. 

Mindegyik ösztöndíj — a külön megjelöltek 
kivételével — neveztessék boldogult szeretett 
anyám emlékére Szabó Teréz-ösztöndíjnak. Há-
rom ösztöndíj adassék Izsák község iskoláinak. 
Négy ösztöndíj adassék a budapesti IV. kerü-
leti főreáliskola diákjainak, melyek közül kettő 
mint Riedl Frigyes-alapítvány, a másik kettő 
mint Mendlik Alajos-alapítvány adassék át az 
illető tanulónak és mint iyen szerepeljen a bel-
városi IV. kerületi főreáliskola szeretve tisztelt 
volt tanárai emlékére. Háromtól-hat ösztöndíj 
adományoztassék pedig a József-műegyetem 
érdemes hallgatóinak évenkint." 

Nyugodjál békében, magyar földbe szállt ked-
ves barátom, Szabó Jónás! 

A Ivlebelsberg-emlékdíj odaítélése. Az egy év-
vel ezelőtt, József kir. herceg védnöksége alatt 
alakult Gróf Klebelsberg Kuno Országos Em-
lékbizottság október 11-én, gróf Klebelsberg 
Kuno halálának második évfordulóján tartotta 
első teljes ülését a M. Kir. Országos Levéltár 
Bécsi kapu-téri palotájának dísztermében. Kor-
nis Gyula megnyitó beszédében kegyeletes sza-
vakkal áldozott gróf Klebelsberg Kuno emléké-
nek és beszámolt az Emlékbizottság egyévi mű-
ködéséről. A Budapesten tervezett Klebelsberg-
szobor az előkészítés stádiumában van s az 
Emlékbizottság előterjesztéssel fordult a székes-
fővároshoz, hogy a szobor elhelyezésére az Er-
zsébet-híd pesti hídfőjénél levő Eskii-teret en-
gedje át. A tudományos, irodalmi vagy művé-
szeti működés jutalmazására alapított Klebels-
berg-emlékdíjat az alapszabályok értelmében 
az első évben a megelőző három év alatt kifej-
tett kimagasló tudományos munkásság jutal-
mazására kell fordítani. Az Emlékbizottság az 
idén elsőízben kiadott emlékdíjra a történeti 
kutatást választotta, mert Klebelsberg működé-
séhez a történettudomány állott legközelebb. 
Domanovszky Sándor egyetemi tanár előadói 
jelentése alapján az Emlékbizottság a Klebels-
berg-díjjal dr. Pleidell Ambrus országos al-
levéltárnoknak „A magyar várostörténet I. fe-
jezete" című munkáját tüntette ki. Az 1000 pengő 
díjat a kitüntetett f iatal tudós az ülésen szemé-
lyesen vette át. 

Az emlékdíjjal jutalmazott fiatal historikus 
várostörténeti kutatásaival a történettudomány 
eddigi megállapításaival szemben kimutatta, 
hogy a legrégibb magyar városok nem Árpád-
kori idegen bevándorlók alapításai, hanem ró-
mai eredetre nyúlnak vissza. Megdől tehát az a 
felfogás, hogy a népvándorlás idejében a pan-
nóniai római kultúra és a római eredetű la-
kosság teljes egészében elpusztult volna. Po-
zsony, Esztergom, Székesfehérvár, Győr, Veszp-
rém, Szombathely, Sopron és Pécs azok a ma-
gyar városok, amelyeknél a római kontinuitást 
Pleidell egészen az Árpád-korig mutatta ki. 
Ezekben a városokban a XI. századig fennma-
radt és lakott régi római település volt az a 
mag, amelyből a magyar honfoglalás után a 
magyarság s később idegenek betelepülésével 
alakultak ki a legfontosabb Árpád-kori váro-
saink. 

A Kir. Tanfelügyelők Országos Egyesülete 
november hó 5-én, hétfőn délelőtt 10 órakor a 
Magyar Tudományos Akadémia heti üléster-
mében (I. emelet) közgyűlést tart, melynek 
tárgysorozata a következő: Elnöki megnyitó. 
Titkári jelentés. A számvizsgáló-bizottság je-
lentése. A pénztáros jelentése a jövőévi költ-
ségvetésről. Tisztújítás. Indítványok. 
Hogyan ünnepelte meg egy somogyi község 
megalakulásának 800 éves emlékét? Somogy 
vármegye ősatyjának, Kupa törzsfő egyik ve-
zérének, Karódnak a nevéről elnevezett község 
október hó 3-án és 4-én ülte meg községgé 
történt alakulásának 800 éves évfordulóját. 

A vármegye ezen egyik legregényesebb he-
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lyén, történelmi emlékekben és természeti szép-
ségekben gazdag község buzgó vezetői a vár-
megyei népművelési bizottsággal együtt hosz-
szabb ideje azon doloztak, hogy a község éle-
tében ezen r i tka alkalmat méltóképen meg-
ünnepeljék. önzetlen fáradozásuk eredménye 
lett az a lélekemelő ünnep, amelynek híre or-
szágszerte elterjedt.-

Október 2-án este térzene volt a Hősök Em-
lék-terén, 3-án reggel zenés ébresztő, majd dél-
előtt Karád nagyközség képviselőtestületének 
díszközgyűlése a községházán. Ezután követ-
kezett az ünnepélyes szentmise a róm. kat. 
templomban és 11 órakor a kiállítás ünnepé-
lyes megnyitása. Délután népies csoportok 
zenés felvonulása volt a szabadtéri színpad-
hoz, amelyen Karád történetének rövid ismer-
tetése, népies szokások („kocsikála", „bújós", 
„lenézés"), népies táncok (takácstánc, huszár-
verbunkós, mártogatós, kanásztánc, rángatós), 
régi karádi nóták, falusi jelenetek (pincézés, 
lakodalom) kerültek bemutatásra. Este tábor-
tüzeket gyújtottak, majd színielőadás követke-
zett. A kultúrteremben színre került Gárdonyi 
Gézának, a község volt taní tójának „A bor" 
című színműve. 

Október 4-én megint zenés ébresztő volt, az-
tán délelőtt a kiállítási díjak kiosztása, dél-
után pedig sportmérkőzések, atlétikai verse-
nyek, leventék szabadgyakorlatai. 

A bemutatásra került népművészeti igaz-
gyöngyök (dalok, táncok, szokások, népviselet, 
női kézimunkák, fafaragások, ételek stb.), ipari 
munkák és mezőgazdasági termények a ható-
ságok, intézmények, egyesületek és a sajtó 
képviselői, kiváló szakemberek, valamint a 
nagyszámú és messze vidékről jöt t nézőközön-
ség elismerését teljes mértékben kiérdemelték. 

Ez alkalommal még nagyobb fokban tünt ki, 
hogy mennyi néprajzi érték, népművészeti 
tárgy, a nép lelkében mennyi ki nem aknázott 
erő, szunnyadó tehetség van Karádon. Most 
kerültek napfényre a ládafia rej te t t kincsei, 
az iparosok mesterművei és találmányai, ame-
lyek közül egy szántóeke vagy inkább kapáló-
eke annyira megragadta a vármegye alispán-
jának a figyelmét, hogy a maga ügyének vette 
annak értékesítését. 

Gyönyörűség volt látni Karád népét újból 
ősi viseletében, lányokat „frakkban", „kányás"-
fejű menyecskéket, rozmaringos kalapú legé-
nyeket ősi dalaikat énekelve, mulatva régi 
szokás szerint. 

A gyönyörű ünnepélyen, Karádon megjelent 
a kereskedelemügyi minisztérium képviseleté-
ben báró Kruhina Károly min. tanácsos, ne-
mesdédi Stephaich Pá l alispán, báró Weiszen-
baeh Iván vármegyei főjegyző, dr. Madarassy 
László orsz. néprajzi múzeumi igazgató, dr. 
Gönyey Sándor múzeumőr, dr. Turchányi Egon 
kerületi képviselő, dr. Kiss Emil főszolgabíró, 
Csicsery-Rónai Is tván vitézi székkapitány, 
Hertelendy Miklós kormányfőtanácsos, Benkő 
Sándor háziipari felügyelő, dr. Kákossy A. 
Elek szentszéki tanácsos, vitéz Igmándy 
Hegyassy László ny. alezredes és sokan mások. 

A Fejér megyei és székesfehérvári népmű-
velési beszámoló. A Fejérvármegyei Iskolán-
kívüli Népművelési Bizottság 1934. évi szep-
tember hó 26-án tartott gyTülésén a népműve-
lési t i tkár bemutat ta a vármegyei népművelés 
1933/34. évi beszámolójelentését és az 1931/32 és 
1933/34. évekről a hároméves beszámolót. 

A beszámolójelentés szerint a vármegye te-
rületén tar to t tak 1848 népművelési közművelt-
ségi előadást, 9 analfabéta-tanfolyamot, 6 alap-
ismeretterjesztő tanfolyamot, 2 népművelési 
közműveltségi tanfolyamot, továbbá 8 művé-
szeti énekkari és zenekari tanfolyamot, 5 gya-
korlati ügyességi tanfolyamot és 5 nő-
nevelési tanfolyamot. Rendeztek kétszáznégy 
műkedvelői előadást, nótaesteket, népmű-
velési hangversenyeket, tanulmányi kirán-
dulásokat, hazafias és egyéb ünnepségeket 
és 58 mesedélutánt. Az előadások közül 500 ve-
títettképes előadás volt. Mindez összesen 4460 
népművelési egységet jelent. Az egységszám 
emelkedése a mult évvel szemben 1868. A nép-
művelési előadók száma 793 volt. Az 51 nép-
könyvtárból 4242 egyén 13329 könyvet olvasott. 
A vármegye mind a 102 községe részesült nép-
művelésben. A népművelésben részesült ta-
nyák száma 41. A vármegyei hozzájárulás évi 
összege 801J0 P volt. 

A Székesfehérvári Iskolánkívüli Népműve-
lési Bizottság 1934 szept. 28-án tartot ta meg 
közgyűlését. A népművelési t i tkár bemutat ta 
a városi népművelés 1933/34. évi beszámolóját. 
A beszámolójelentés szerint a város területén 
tartottak az 1933/34. évben 134 népművelési 
közműveltségi előadást, 2 analfabéta-tanfolya-
mot, 3 alapismeretterjesztő tanfolyamot, to-
vábbá művészeti és kedélyképző tanfolyamo-
kat, gyakorlati, ügyességi és nőnevelési tan-
folyamot. A 10 tanfolyam óraszáma 496 volt. 
A műkedvelői előadásokkal, tanulmányi ki-
rándulásokkal, hazafias és egj7éb ünnepségek-
kel és a 14 mesedélutánnal együtt a népmű-
velési egységek összes száma 701. A multévinél 
110-zel több. A népművelési előadók száma 92. 
A városi hozzájárulás évi összege 1600 P . 

Fejér vármegye és Székesfehérvár 1933/34. 
évi népművelési arányszáma: 19. Ez a szám 
azt mutat ja , hogy a vármegye 1000 lakosára 
hány népművelési egység esik. A legutóbbi or-
szágos arányszám: 23. 

A váci járás népművelési napja Felsőgödön. 
Nagy és őszinte érdeklődés mellett folyt le a 
váci járás ezévi népművelési napja október hó 
14-én. A népművelési napot nem Vácon, hanem 
a járás egyik községében, Felsőgödön tar tot-
ták meg. Általában észrevehető, hogy a nép-
művelési hatóságok a népművelési napokat 
nem a városias jellegű helyeken, nem a járás i 
vagy vármegyei székhelyeken, hanem egyes 
községekben szeretik rendezni. Ennek megvan 
a maga külön jelentősége. A járási népműve-
lési nap ugyanis arra való, hogy az illető já-
rás egész területének népműveléséről, népmű-
velési eredményeiről adjon tájékoztatást. Ha 
ez a tájékoztatás városi helyen történik, akkor 
a képet természetszerűleg megzavarja részben 
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a városias keret, részben pedig a városok kul-
turál tabb és civilizáltabb volta. A falusi he-
lyen bemutatott népművelés azonban a maga 
természetes külsejében jelenik meg és semmi-
vel sem mutat többet, mint amennyit valójá-
ban megér. Ezért rendezték a váci járás nép-
művelési napját is Felsőgödön. 

Meg kell állapítanunk, hogy ez a népműve-
lési nap példaszerű volt. A népművelési na-
poknak a célja — mint említettük — a nép-
művelés bemutatása, mégpedig nem csupán a 
felügyelet részére, hanem maguk az érdekelt 
községek részére is. Egyik falunak okulnia 
kell a másik példáján. A váci já rás népműve-
lési nap ja ennek a célnak minden tekintetben 
megfelelt. 

Az ünnep istentisztelettel vette kezdetét, 
amely után a Hősök szobra előtti tiszteletadás 
következett, ahol Németh József gimnáziumi 
igazgató helyezte el a népművelés koszorúját. 
Ezután a népművelők és a közönség bevonul-
tak a népművelési verseny színhelyére, a 
felsőgödi nagyvendéglő nagytermébe s meg-
kezdődött a népművelési verseny a községek 
között. 

Délután már a versenyek győztesei szerepel-
tek. Megható és felemelő sora volt ez a sze-
repléseknek. Az országban tar tot t eddigi „nép-
művelési napokon" már hozzászoktunk ahhoz, 
hogy az ilyen válogatott műsorszámok: i f jak , 
leányok, dalárdák, zenekarok különböző elő-
adásai sokszor meglepően magas színvonalúak. 
Ezt a tapasztalatunkat a felsőgödi szereplések 
megerősítették és kiegészítették. 

A délutáni bemutatáson a j á rás népművelési 
viszonyairól szóló megnyitóbeszédet Horváth 
János dr. járási főszolgabíró mondotta. Nép-
művelési szempontból ez volt a népművelési 
nap leglényegesebb pontja. Horváth János vi-
lágos összefüggésben megismertette az iskolán-
kívüli népművelés feladatait, a váci járás nép-
művelésének eredményeit és rámutatott ez 
eredmények jelentőségére. Horváth megnyitó-
beszéde adta meg az ünnepnek a pontos fém-
jelzést. Az ünnepi beszédet Kornis Gyula volt 
kultuszállamtitkár, egyetemi tanár tar tot ta , 
aki mint a kerület országgyűlési képviselője 
jelent meg a népművelési napon. Klasszikus 
keménységgel rajzolta meg a műveltség fogal-
mának tartalmát, a művelt ember lelki beren-
dezésének elemeit. Ennek a műveltségnek meg-
szerzésében jelölte meg a népművelés célját és 
abban, hogy ez a műveltség a nemzet minden 
tagjánál egynemű legyen. 

Befejezte az ünnepséget Tarnay Árpád vár-
megyei főjegyző köszönőbeszéde, amelyben a 
vármegye közönsége nevében köszönte meg 
azokat az eredményeket, amelyeket az iskolán-
kívüli népművelés a váci já rásban felmutatott . 

A most említett szónoklatok csupán keretét 
alkották a bemutatott népművelési eredmé-
nyeknek. Szerepeltek a győztes szavalók, akik 
közül László Istvánné szavalatát kell külön 
megemlítenünk. Talán nem szavalt szebben mint 
a többi, de az a körülmény, hogy mint fa lusi 
menyecske, mint földinívesgazda felesége részt-
vett a szavalóversenyben, külön dicséretet és 

elismerést érdemel. Kiváló teljesítményt nyúj-
tottak és kedvesen szerepeltek a szólóénekesek, 
valamint a három első d í ja t nyert dalárda és a 
zenekar is. 

I t t most egy rövid kitérést kell alkalmaz-
nunk. Általánosan érzett baj, hogy mind a 
dalárdáknál, mind pedig a zenekaroknál a 
valódi magyar dal- és zeneművek kari feldol-
gozása rendszerint hiányzik s ezért műsorszá-
maikban gyakran idegenszerűség található, még 
pedig vagy úgy, hogy maguk az előadási da-
rabok idegenek, vagy úgy, hogy a darab magyar 
szerző műve ugyan, de a magyar jelleg hiány-
zik belőle. Pedig a magyar népművelésnek sa-
játos zenei feladata éppen abban rejlik, hogy 
a magyar jellegű zeneművészeti értékeket fel-
karolja s az immár világhírű, tiszta magyar-
zamatú népdallamokat konzerválja. Megalkuvás 
nélkül s ha kell, túlzásokkal is. 

Jól tudjuk, hogy azok a hiányok, amelyek e 
tekintetben előfordulnak, nem a jóakarat vagy 
tájékozatlanság hiányából, hanem a kényszer-
helyzetekből erednek, amilyen például az is, 
hogy a magyar dalkari és zenekari anyag vagy 
hiányzik, vagy kevés és igen drága s a sze-
génysorsú egyesületek részére hozzá f érhetet-
len; de ezt a sajnálatos tényt mégis le kell 
szögeznünk, mert az iskolánkívüli népművelés 
zenei állapotának ezen részén előbb-utóbb köz-
pontilag segíteni kell. A sürgősséget csak fo-
kozza az a körülmény, hogy a népművelési 
dal- és zeneegyesületek létezésének és műkö-
désének a zenei és kedélyéleti szempontokon 
felülemelkedő társadalmi jelentősége is van. 

E megjegyzésekre éppen az adott okot, hogy 
a váci já rás népművelési napján szerepelt ka-
rok előadása igen jó volt és minden tekintet-
ben elegendő képességet mutatott arra , hogy 
a kizárólag magyar művészi zenét méltóképen 
szólaltassa meg. 

A népművelési nap keretébe illesztette be 
a rendezőség az anyák ünneplését is. A váci 
járás gondozónője kiválogatta a járás leggon-
dosabb anyáit és meghívta a népművelési 
napra. Az anyák között aztán, kiknek leg-
többje k a r j á n kis gyermekével jelent meg az 
emelvényen, Horváth főbíró elismerő oklevelet 
osztott ki. Az oklevél-kiosztás jelenete belső-
séges perceket szerzett az anyáknak is és a 
közönségnek is, amely meg-megismétlődő tap-
sokban adott kifejezést szeretetének. 

Szerepelt még a műsoron a „díszpalotás" és 
az „Ősi rögök" című műkedvelői színdarab be-
mutatása is. Végül következett a díjkiosztás, 
amelynek során a j á rás főbírájának körül-
tekintő és buzgó fáradozásából egész sorát 
osztották ki a komoly értékű ezüst és más 
tárgyaknak. A legnagyobb díjat — zászlót és 
ezüst kelyhet — a fóti ref. dalkör nyerte el. 

Igazságtalan lenne ez a beszámolónk, ha 
elismerésképen nem emlékeznénk meg a váci 
járás népművelési napjának és minden nép-
művelési napnak legfőbb, de néma szereplő-
jéről, a tanítóról. A tanító a pódiumon ritkán 
jelenik meg, de a munkája , lelkesedése és sze-
retete mindenütt jelen van, ahol a magyar 
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népkultúra életének ápolásán és erősítésén kell 
dolgozni. 

A népművelési napi ünnepségen zsúfolva 
volt a közönség, amelynek soraiban a kultusz-
minisztérium részéről dr. Nevelős Gyula mi-
niszteri tanácsos jelent meg. 
25 éves jubileum és kinevezés. Vácrátót község 

.szép ünneplésben részesítette kántortanítóját , 
Lehoczky Bélát, negyedszázados tanítói jubi-
leumán. Ebből az alkalomból az egyházmegye 
főpásztora Hannauer A. István püspök igaz-
gatóvá nevezte ki a derék kántortanítót. 
Győr—Moson—Pozsony k. e. e. vármegyék és 
Győr sz. kir. város Iskolánkívüli Népművelési 
Tájékoztatója az 1934/37. időszakra. Készítette: 
Katona Géza népművelési titkár. A Népműve-
lési Tájékoztatók megszokott adat tárai között 
újszerűségénél és gyakorlat i összeállításánál 
fogva külön is figyelmet érdemel a fenti Tájé-
koztató. E hároméves tervezet a népművelési 
tennivalók sorát ugyanis a helyi viszonyoknak 
megfelelően, az egyes vidékek és községek szel-
lemi szükségleteihez mérten, a vármegye terü-
letén szervezett hat önálló kerület adottságaival 
hozza összhangba. (Ez a hat kerület: I. Győr 
sz. kir. város, II . Magyaróvár és Moson, III. 
Szigetköz községei, IV. Nemzeti kisebbségek 
által lakott területek, V. Szigetközön kívül eső 
magyarlakta községek, VI. Az összes puszták 
(majorok). Valóban úgy van, hogy a szociográ-
fia segítségével összeállított egy-egy ilyen Tá-
jékoztató mindenkor gazdag tárháza egy vár-
megye vagy város kulturál is megismerésének, 
mint amelynek révén az a r r a hivatottak első-
sorban jutnak abba a helyzetbe, hogy egy-egy 
vidék hároméves népművelési időszakának leg-
sürgősebb kulturális szükségleteit eredménnyel 
megállapíthassák és rendszeresen kielégíthessék. 
Egyik további örvendetes újdonsága a Tájékoz-
tatónak, hogy a revíziós gondolat ébrentartása 
szempontjából olyannyira fontos újabbkori tör-
ténetünk megbeszéléséről is bőven gondoskodik. 
A következő hasznos kérdéseket talál juk e feje-
zetben: 

..Mit vettek el és mit hagytak meg Győr, Mo-
son és Pozsony megyékből? (A határmegállapí-
tás igazságtalanságai.) Miért egyesítették a há-
rom megyét? Vármegyénk megcsonkításának 
gazdasági következményei. Mit jelentene vár-
megyénknek a revízió? Magyarország mint föld-
rajzi és gazdasági egység. A békeszerződés ho-
gyan tépte szét ezt az egységet? A megcsonkí-
tott Magyarország. A megcsonkítás gazdasági 
következményei. A csehek által megszállt Ma-
gyarország. Az oláhok által megszállt Magyar-
ország. A szerbek által megszállt Magyaror-
szág. Az elszakított magyarság élete. A körülöt-
tünk levő államok néprajzi összetétele. Mi a 
célja a revíziós mozgalomnak?" 

Ugyancsak dicséretreméltó a magyar katonai 
erények kultusza szempontjából a világháború 
történetének ismertetéséről szóló fejezet is, 
amely — úgy véljük — minden nagyobb nehéz-
ség nélkül rövidesen helyet adhat azoknak a 
bizonyára mindenkit érdeklő további megbeszé-
léseknek is, amelyek a világháború befejezése 

után létrejött nemzetközi intézmények (Nép-
szövetség, Munkaügyi Hivatal, Hágai Bíróság, 
Szellemi Együttműködés stb.) vázlatos ismerte-
tését célozzák. De ügyesen egészíti ki ezt a 
sokoldalú összeállítást az a fejezet is, amely 
viszont a vái megye és a város történeti ese-
ményeinek ismertetésével a szülőföld-szeretet 
helyes ápolásáról gondoskodik. Éppen így át-
gondolt törekvés nyilvánul meg a munkás-
tömegeknek a nemzeti közösségbe való bekap-
csolása, a munkanélküliek gondozása, az iparos-
ság továbbképzése, a visszaeső (fél-)analfabéták-
nak további oktatása, valamint az egész lakos-
ság helyesebb egészségügyi kul túrá jának elő-
mozdítása terén is. Az állampolgári nevelés 
ápolása igen lényeges helyet foglal el ebben 
a munkatervben, amely igen helyesen felismerte 
azt is, hogy a nem magyar anyanyelvű lakos-
ságnak a magyarsággal való összeforrasztása 
és állampolgári érzületnek minél hathatósabb 
kifejlesztése a nemzeti kisebbségek által lakott 
hazai területeken, iskolánkívüli népművelésünk-
nek egyik leghálásabb és legszebb feladatát al-
kotja. Ha még megemlítjük, hogy az „újság-
olvasó-órák" bevezetésével, valamint a gyermek-
foglalkoztatási délutánok, „bábjáték"- és „bű-
vész"-mutatványai vol is mennyire változatos és 
színes a munkaterv, azt hisszük, nagy vonások-
ban érintettük a Tájékoztató legfontosabb feje-
zeteit, amelyek hasznos például szolgálhatnak 
majd hasonló tájékoztatók összeállításánál. Cz. 

Irodalmi pályázat. A Kisdednevelők Országos 
Egyesületének pályafeltételei: 1. Az óvóda ha-
tása az iskola szempontjából. I—II. osztályos 
tanítónők és tanítók pályázhatnak a kitűzött 
pályatételre. A pályadí j 120 pengő. A munkát 
gondos tanulmány alapján kell a következő 
kérdések figyelembevételével kidolgozni: a) Kü-
lönbözik-e az óvodába járt gyermek magatar-
tása a családból jött gyermek magatartásától 
és miben? b) Ugyanebből a szempontból bírálni 
a gyermek gondozottságát. c) Ugyanebből a 
szempontból bírálni a gyermek szellemi és er-
kölcsi fejlődését. A pályamunkákat idegen kéz-
írással, ha lehetséges gépírással kell beküldeni 
és a lapnak csak az egyik oldalára írni, a lapo-
kat összefűzni. A jeligét a lap élére, a felső 
jobb sarokban kér jük írni. A jeligés levelet bé-
lelt borítékba lezárva kell mellékelni, benne a 
pontos név és cím feltüntetendő. A pályamun-
kák beküldési határideje 1935 március hó 10, 
P a p p Mária t i tkár címére: VIII., Mária Teré-
zia-tér 9. számra kér jük beküldeni. 

Békés vármegye törvényhatósági iskolánkívüli nép-
művelési bizottságának II. Évkönyve. (Szerk. Tantó 
József. Gyula, 1934.) 

Békés vármegye lörvényliatósági iskolánkívüli nép-
művelési bizottsága gondosan összeállított jelentésben 
számol be munkásságáról. Az Évkönyv bevezető feje-
zetei a népmüvelés elvi kérdéseit körvonalazzák. A 
népművelési tevékenység tervszerű biztosítása érdeké-
ben kibocsátott 76.800/1933. sz. VKM. rendelet, Kará-



736 N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS'ÍNÉPMŰVELÉSI T Á J É K O Z T A T Ó 67. ÉVF. 

csony Sándornak „A magyar nép lelki alkatúról", 
Korniss Gézának „A magyar szellemi elet válságáról", 
Ravasz Lászlónak és Herczeg Ferencnek a népművelés 
jelentőségéről írt finoman elemző cikkei — mint szé-
les keretezés — vezetik be a jelentési. A népművelési 
munka e sokoldalú megvilágítása már magában jelzi, 
hogy az Évkönyv több, mint egyszerű hivatalos be-
számoló. A bizottság nem puszlán hivatalos haszná-
latra, hanem szélesebb rétegű közönségnek szánta e 
könyvet, amelyből a helyi népművelési munkán kívül 
a népművelés országos feladatai is megismerhetők. 

Széchenyi István önismeretre törekvése és Eölvös 
József alkotó idealizmusa árad ki a bevezető tanul-
mányokból. Eredményes munka az ő vezető szem-
pontjaik nélkül el sem képzelhető. Amíg a magyar 
föld, a magyar élet és magyar lélek minden parcellája 
nincs felkutatva, amíg a hon-, faj- és önismeretünk 
homályban tapogatózik, egyszóval amíg Széchenyi igéi 
meg nem termékenyítettek minden magyar rögöt: a 
népművelési munka csak felületen mozog. Viszont a 
munka lelki előfeltételeinek ismerete mellett is szük-
ség van arra a teremtő idealizmusra, amelyet példás 
tökéletességben Eötvös Józsof alakja képvisel. 

örömmel állapítjuk meg, hogy Békés vármegye nép-
művelési bizottságának munkáját ezek az eszmények 
irányítják. A Hármas-Körösök vidékén 13 év óta folyó 
népművelési munka összefoglaló adatai — az 1928-ban 
megjelent I. Évkönyv adatai alapján — állandó fejlő-
désről és gyors emelkedésről tanúskodnak. Az 1933/34. 
tanév számadatai a mult esztendő adataihoz viszo-
nyítva természetesen kevésbbé merész emelkedést mu-
tatnak. Ez már a népművelési munka természetében 
gyökerezik. Az évről-évre mérő grafikonok csak rövid 
rezgéseket örökíthetnek meg, de ezek a jövőben mint 
széles hullámverések fogják éreztetni hatásukat. A 
magyar népmüvelés szervei különben sem pillanatnyi 
sikerért, hanem a jövő szilárd alapjaiért dolgoznak. 

A bizottság a népművelési irányrendelet elveinek 
megfelelően sokoldalú tevékenységre törekedett és a 
megadott kereteket a helyi viszonyoknak megfelelő 
tartalommal igyekezett megtölteni. A beszámolóból 
különösen a gyakorlati, ügyességi tanfolyamok tűnnek 
elő leginkább. A tanévben megtartott 32 tanfolyam 
kertészeti, gyümölcstermesztési, háziipari, méhészeti, 
egészségügyi és kereskedelmi alapismereti ágazatokra 
tagozódott és ezen a sűrű sínhálózaton élénk forgal-
mat bonyolított le. Különösen gazdag tevékenységről 
számol be az Évkönyv az erkölcsi értékeket adó nép-
művelési és közműveltségi előadás-sorozatok, vala-
mint a népkönyvtárak területén. Sajnos, azonban a 
jelentés 9 terjedelmes statisztikai táblázatot magában 
foglaló eme fejezete csak népművelési telepek sze-
rint, külön-külön összegezi az eredményeket, de végső 
összegezést nem nyújt s így teljes és tiszta képet csak 
úgy kapunk, ha a részösszegeket mi magunk egyesít-
jük. Ugyanez a helyzet a népkönyvtárak adatai tekin-
tetében is. Külön-külön megvan az egyes könyvtárak 
forgalmi statisztikája, de egyesített kép itt sincs. Pedig 
a részletek élénk könyvtárhasználatról tanúskodnak. 

Az Évkönyv számoszlopai sok mindent megvilágíta-
nak, de a lelkekben végzett simításokat nem tudják 
kifejezni, írja a jelentés. A figyelmes olvasó előtt 
azonban nyilván kitűnik, hogy a száraz számok mö-
gött hittel és lelkesedéssel teljes munka eredményei 
húzódnak meg és a bizottságot mélyen áthat ja a nép-
művelés munkájának szeretete. B. 

Halálozás. Gold János ny. állami tanító 67 
éves korában Battonyán meghalt. Á román 
megszállás alat t igen sok üldöztetésben volt 
része. Nagy részvét mellett temették el. 

Hibaigazítás. Lapunk folyó évi október hó 1-én megjelent 
számában, a 750. oldalon, a „Hősök emlékmüve a pilis-
szentkereszti áll. iskola udvarán" című hírbe sajtóhiba csú-
szott be. Ugyanis az emlékmű alkotója nem Baska Róbert, 
hanem Bartha Róbert igazgatótanító. 

H I V A T A L O S R É S Z 

Áthelyezések. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

dr. Mediák József kir. s. tanfelügyelőt, akit folyó 
évi augusztus 31-én kelt 58.631—1934. VI. sz. ren-
deletével a tolnavármegyei kir. tanfelügyelő-
séghez helyezett át, ezen rendelkezését módo-
sítva Baranya vármegye és Pécs t j f . város kir. 
tanfelügyelőségétől Csongrád vármegye és Sze-
ged szab. kir. város kir. tanfelügyelőségéhez, 
míg dr. Horváth József kir. s. tanfelügyelőt a 
Csongrád vármegye és Szeged szab. kir. város 
kir. tanfelügyelőségétől Baranya vármegye és 
Pécs t j f . város kir. tanfelügyelőségéhez he-
lyezte át. 

Budapest, 1934. évi október hó 9-én. 
A miniszter helyett: 

dr. Petri Pál s. k., áílamtitkár. 

A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 
miniszter dr. Pauer István kir. segédtan fel-
ügyelőt a tohiavármegyei kir. tanfelügyelő-
ségtől Esztergoin-Komároin k. e. e. vármegyék 
kir. tanfelügyelőségéhez, míg dr. Hubai János 
központi szolgálatra ideiglenesen beosztott 
kir. segédtanfelügyelőt a tolnavármegyei kir. 
tanfelügyelőséghez helyezte át. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Drozdy Gyula: A lengyel-magyar kultúrkapcsolat kiépítése 
a népiskolában. — Mariay Ödön: Magyar őstehetségek. — 
Sz.-né Solymos Bea: Viharzóna az iskolában.— Tanítóegye-
sületek Nemzetközi Szövetsége (TeNSz). — Lendvay Béla: 
A földrajz tanításának szempontjai. — Nyugdíjba vonult 
miniszteri főtisztviselők. — Iskolánkhüli népművelés. Az 
ifjúság iskolánkívüli nevelés-oktatása Bihar megyében. — 
Gyakorlati pedagógia. Csekő Árpád: A hajesövesség. — 
Hazai és külföldi tanügyi lapokból. Tanulási képesség az 
öregkorban. — A népiskolai történelemtanítás főbb irány-
elvei. — Tudomány, irodalom, műrészét. A háború vissza-
tér. — Külföldi irodalom. — Külföldi szemle. — Pedagó-
giai szeminárium. — Egyesületi élet. — Hírek. Hofbauer 
Aladár: Halottak napján. — Hivatalos rész. — Pályáza-

tok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LÖRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda Bpest, Múzeum-körút 6. 
A kiadásért felelős: Dr. MÁTÉ KAROLY. 
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P A L Y A Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

ég magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én ég 1-én pontos»« 
gzétkfildhesgfik. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

VERSEG II. római katolikus tanítói állására pályázatot 
hirdetünk. Törvényes fizetés és lakbér községtől. Ha e 
II. állásra kántortanítónk választatnék meg, egyidejűleg 
a megüresedett kántortanítói állás is betöltésre kerül. 
Ezen állás javadalma 68 értékegység szerint 7 kat. hold 
1411 D-öl Iszántó és rét ; 1287 d -ö l belsőség kert, udvar, 
rajta lakás három szobából és egyéb helyiségből; kész-
pénzfizetés 213 pengő; 30 m3 tűzifa; 1200 pengő pár-
bérváltság; törvényes stóla. Állásokra vonatkozó köte-
lességek díjlevelekben és szolgálati szabályzatban. Mind-
két álláshoz tanítói oklevél mellé kántori is szükséges, 
mert a II. tanító szükség esetén kántort helyettesít. Kész 
leventeoktató, katonaviseltek előnyben. Pályázati határ-
idő lapközléstől három hét. Okmányolás VKM-i 69.870— 
1933/VI. szerint. Énekpróba, választás 22-én tíz órakor. 
Költségmegtérítés nincs. Korteskedés kizáró ok. Plébánia, 
Verseg, Pest megye. (572) 

RAVAZI) római katolikus egyházközsége pályázatot 
hirdet a nyugdíjazás által megüresedett kántortanítói ál-
lásra. Javadalma: háromszobás lakás, 18 kat. hold föld 
és párbér 37 értékegységben. Helyi javadalmazás 176'80 
pengő. Kötelességei díjlevél szerint. Énekkar vezetése kö-
telező. Pályázat határideje november 21. Kántorpróba és 
választás november 22-én délelőtt 9 órakor. Az állás meg-
erősítés után azonnal elfoglalandó. Felbélyegzett válasz-
borítékos kérvények küldendők. "Üti vagy költözködési 
költségmegtérítés nincs. Plébániahivatal, Ravazd (Győr 
megye). (573) 

BALASSAGYARMAT aut. ortodox izraelita hitközsége 
a rendszeresített IV. tanítói állásra segédtanítói pályá-
zatot hirdet a megjelenéstől számított 21 napi határidő-
vel. Javadalma törvényes. Az állást két év óta helyi jelölt 
tölti be. Esetleges kérvényhez válaszbélyeggel ellátott és 
megcímzett boríték melléklendő. Iskolaszéki elnök. (561) 

GÁBORJÁN református egyháza pályázatot hirdet egy 
férfitanítói állásra. Fizetése és kötelessége: díjlevél sze-
rint. Pályázati határidő e hirdetés megjelenésétől számí-
tott három hét. Helyi jelölt van. Iskolaszék. (581) 

jttobTÍW/f/ . , 
A f i a / n a f i t 

P E T Ő F I S A N D O R - U T C A 
A m. t. Tanítói Karnak 6 havi folyószámlahitel, vagy 5% caisasco.ito. 

TISZASZÖLLÖS református egyháza pályázatot hir-
det egy tanítónői állásra. Fizetés: természetbeni lakás 
kerttel; 3/4 katasztrális hold föld haszonélvezete (min-
den terhét tanítónő viseli); 73% helyi hozzájárulás (ez 
a községtől) ; többi államsegély; leányismétlősök oktatá-
sáért törvényszerű díj. Kötelesség: a rábízott mindennapi 
iskolások és a leányismótlősök tanítása; az egész iskolá-
ban női kézimunkátanítás tanterv szerinti heti óraszám-
ban ; leányegylet szervezése és vezetése; nőegyleti s min-
den belmissziói, egyháztársadalmi munkában állandó 
részvétel. Választás megerősítés után jogerős. Kellően 
felszerelt kérvények válaszbélyeggel, meghirdetéstől szá-
mított 21 nap alatt a tiszaszőllősi református lelkészi hi-
vatalhoz küldendők. (558) 

SZAMOSSZEG református iskolaszéke és presbitériuma 
a megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalom: kényelmes lakás gazdasági épületekkel, gyü-
mölcsös és konyhakerttel, hatvankettő hektoliter és hat-
vankilenc liter búza, tizenhat kishold szántóföld, mely-
nek adóját egyház fizeti, öt öl tűzifa beszállítva, három-
százhuszonhat pengő egyház pénztárából. Értékegység: 
kilencvenhét. Kötelesség: orgonista-kántori teendők vég-
zése, énekkar vezetése, a reábízott osztályok tanítása, bel-
missziói munkákban segédkezés, lelkész akadályoztatása-
kor szószéki szolgálat végzése. Pályázati határidő: meg. 
jelenéstől számított huszonegy nap. Helyi jelölt van. Kel-
lően felszerelt és válaszbélyeggel ellátott kérvények lel-
készi hivatal címére küldendők. (578). 
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BÜDSZENTMIHÁLY község iskolaszéke pályázatot 
hirdet az 1934 szeptember hó 1-én nyugdíjazással meg-
üresedett községi óvónői állásra. Az állás javadalma a 
mindenkori törvényes óvónői fizetés, melynek 40%-át a 
község, míg a fizetés 60%-át az állam fizeti mint kiegé-
szítő államsegélyt. A község vagy a törvényszerű lakbért 
fizeti, vagy természetbeni lakást ad. Pályázni óhajtók 
születési anyakönyvi kivonatukkal, óvónői oklevelükkel, 
magyar honosságukat igazoló okmányokkal, továbbá a 
kommunizmus alatti magatartásukat is igazoló erkölcsi 
bizonyítványukkal felszerelt kérvényeiket a községi iskola-
székhez nyújtsák be. A válaszbélyeggel ellátott kérvé-
nyek beadási határideje a jelen hirdetésnek a Néptaní-
tók Lapjában való megjelenésétől számított három hét. 
Az állásban most helyettes működik. Az állás az iskola-
szék hármas jelölése alapján a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr által eszközlendő kinevezés útján fog be-
töltetni. (563) 

MEZŐKÖVESD római katolikus elemi iskolájához, a 
IV. és XXI. sorszámú férfitanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. A IV. sorszámú állás javadalma a politikai köz-
ségtől 14 kat. hold 837 négyszögöl szántó haszonélvezete 
(mai bérlete 20 q búza, 5 q árpa, 5 q morzsolt tengeri), 
16 ürm. kemény hasábfa házhoz szállítva. Egyházközség-
től fizetési osztálynak megfelelő lakbér, esetleg lakás ter-
mészetben. Államtól 29 értékegységet kiegészítő állam-
segély. A XXI. sorszámú állás javadalma egyházközség-
től 30%-os helyi javadalom és fizetési osztályának meg-
felelő lakbér, esetleg lakás természetben. Államtól a helyi 
javadalmat kiegészítő államsegély. A készpénzben fize-
tendő javadalmakat mindkét állásnál a Központi Illet-
ményhivatal utalványozza. Kötelesség mindazon teendők, 
miket a püspökkari rendelet előír, iskolánkívüli foglalko-
zások, dalárdák, gyermekkarok vezetése, színdarabok ren-
dezése, esetleg leventezenekar tanítása stb. Az állás egy-
házi kinevezés után azonnal elfoglalandó. Okmányokkal, 
felbélyegzett s megcímzett borítékkal feLzerelt kérvények 
iskolaszéki elnök címre Mezőkövesdre küldendők. Kér-
vényben megjelölendő, hogy melyik állásra pályázik. Hiá-
nyosan felszerelt kérvények figyelembe nem vétetnek. 
Az esetben, ha a meghirdetett állások valamelyikére hely-
ben már működő tanerő lenne megválasztva, az így meg-
üresedett állás kerül betöltésre. Pályázati határidő no-
vember 21. (575) 

FELSŐTELEKES római katolikus egyházközsége le-
mondás folytán megüresedett egytanerős kántortanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Javadalma: 29 értékegység, többi 
államsegély, lakás természetben, jelenleg rossz karban. 
Kötelességei díjlevél szerint. Állás azonnal elfoglalandó. 
Katonai szolgálat igazolandó. Pályázatok e hirdetés meg-
jelenésétől 21 napi .határidővel a szuhogyi plébániára kül-
dendők. (565) 

BUDAPESTIV. VERES P Á I X É - U . 8 . & 
T E D 8 3 - J - » ! * ÁRJEGYZÉK IHGYENl 1 

Harmóniumot , zongorát , hangszert 
ne vásároljon, amíg nem látta árjegyrékemet. 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

REMENYINÉL S Ä 
A Zeneművészeti Főiskola szállítója. 

K é r j e l e g ú j a b b 3 2 . sz . á r j e g y z é k e m e t 

BARCS nagyközség községi iskolaszéke, mint a köz-
ségi óvodák felügyelő bizottsága, a lemondás folytán 
megüresedett II. számú óvónői állásra (Imre-utcai óvoda) 

' Somogy vármegye királyi tanfelügyelőségének 1934 szep-
tember 11-én kelt 2373—1934. számú rendeletére újból 
pályázatot hirdet. Javadalmazása a mindenkori törvényes 
fizetés, mely áll helyi javadalomból és államsegélyből. 
Az 1913. évi XL. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 
150.000—1913. sz. vallás- és közoktatásügyi miniszteri 
rendelet 3. §-ában előírt természetbeni lakás. Az óvónő 
most ideiglenesen nagyobb lakást kap, melyből a többlet 
azonban visszaadandó, mihelyt az iskolaszék erre fel-
hívja. Kezdő óvónők segédóvónői minőségben alkalmaz-
tatnak. A szabályszerűen felszerelt kérvény községi iskola-
szék, Barcs 2. címre küldendő. Pályázati határidő a hir-
detés megjelenésétől számított három hét. Az okmányok 
visszaküldésére felbélyegzett és megcímzett boríték csato-
landó. Azok az óvónők, akik a Néptanítók Lapja 1933. 
évi augusztus hó 15-én megjelent 16. számában ugyan-
ezen állásra közzétett hirdetésre kérvényüket beadták és 
okmányaik még az iskolaszéknél vannak, most is pályá-
zóknak tekintetnek, ezért nekik újabb kérvényt beadni 
nem kell. (564) 

M A R X ÉS M É R E I B U D A P E S T 

T A N S Z E R G Y Á R A 
Telefonszámok: 93-3-86 és 93-3-88 

BULCSUSU. 7. 

G y á r t a n a k : fizikai, kémiai, természete 
rajzi, mértani és földrajzi eszközöket. 
— Vetítőgépeket, mértékgyüjteményes 
ket, számológépeket. 
Szemléltetőképek nagy választékban. 
Ú j népiskolai kimerítő árjegyzékün» 
ket kívánatra díjtalanul küldjük. 

Megjelent kiadásunkban Renner: Fizikai gyakorlat 
tok című műve, 180 oldal terjedelemben. Bolti ára 
4.40 P . Nélkülözhetetlen minden fizikával fog« 
lalkozó tanítónak! 

HORT római katolikus egyházközsége a nyugdíjazás 
folytán megüresedett IV. sorszámú férfitanítói állásra a 
vonatkozó egyházhatósági, a VKM-i 69.870—933. VI. ii. o. 
és 69.030—934. VI. ii. o. számú rendeletek szigorú figye-
lembe vételével pályázatot hirdet, hogy ezen állásra 
kezdőtanerőként segédtanítót alkalmazzon. Előírt java-
dalom készpénzben fenntartótól és államsegélyből, lakás 
természetben. Kötelessége mindaz, amit a Rendszabályok, 
egri egyházmegyei zsinati törvények és a mindenkori ille-
tékes hatósági rendelkezések előírnak és ami az emelke-
dett gondolkozású, lelki életet élő, öntudatos katolikus 
és mélyen hazafias érzésű, a falu népét őszintén szerető, 
annak körében az Actio Catholica szellemében apostol-
kodásra kész tanítótól, mint a lelkipásztor hűséges munka-
társától, iskolai és iskolánkívüli működésében, magán- és 
társadalmi életében, a szebb magyar jövő érdekében el-
várható. Kántortanító hivatalos akadályoztatása esetén 
kisegítésre képesek, katonai szolgálattal, leventeoktatói 
képesítéssel és gyakorlattal bírók előnyben. Korteskedés 
kizáró ok. Állás a választási eljárás befejezése után azon-
nal elfoglalandó. Kellően felszerelt kérvények megcímzett, 
válaszbélyeges borítékkal ellátva a hirdetés megjelenésé-
től számított 21 napon belül római katolikus plébánia 
hivatal, Hort (Heves megye) címre küldendők. (574) 
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MAKÓ református iskolaszéke pályázatot hirdet a folyó 
tanév hátralevő részére helyettes kántortanítói állásra. 
Az állás javadalma havi 80 pengő, temetési stóla és la-
kás. Kötelesség a templomi orgonista-kántori szolgálat 
ellátása és a reábízott osztály vezetése. Próbaéneklés sa-
ját költségen november 11-én délelőtt. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Kérvények f'zirbik Nándor lelkész, iskola-
széki elnökhöz címzendők. (568) 

PAKS evangélikus egyháza pályázatot hirdet az ürese-
désben levő 3. számú tanítói állásra. Javadalmazása tör-
vényszerű. Kötelessége az egyház által időről-időre ki-
jelölendő osztály vagy osztályok tanítása. A kántori teen-
dők sorrendszerinti végzése. Lelkésznek a belmissziói 
munkában segédkezés és énekkar vezetése. Pályázati kér-
vényhez oklevél, keresztlevél és működési bizonyítvány 
kell, csatolni kell a kommunizmus alatti magatartást iga-
zoló, lelkész által kiállított bizonyítványt s az egészségi 
állapotot igazoló orvosi bizonyítványt. Pályázati határidő 
november 16. Pályázati kérvények a paksi evangélikus 
lelkészi hivatalba küldendők. A kérvények visszaküldésé-
hez megfelelő értékű bélyeg csatolandó. Paks, 1934 októ-
ber hó. 19-én. Thüringer Lajos ev. lelkész. (576) 

I S K O L A I 
F A L I T É R K É P E K , 

népiskolai atlaszok, kézitérképek a leg• 
előnyösebben és legolcsóbban szerez» 
hetők be a 

Magyar Földrajzi Intézet R.=t.=nál, 
Budapest. 

NYIKADONY görög katolikus egyházközségénél meg-
üresedett kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Fize-
tés törvényes (63 értékegység) és lakás. Pályázati határ-
idő a hirdetés megjelenésétől 21 nap. Énekkar vezetése 
kötelező. Választás kántori és énekkarpróbával november 
hó 22-én. Hajdudorogi püspök 1934. I. számú körlevelé-
nek utasítása alapján felszerelt kérvények lelkészi hivatal-
hoz küldendők. (566) 

KEMENESHŐGYÉSZ (Vas m.) evangélikus egyház-
községe kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Javada-
lom: természetbeni lakás, 43 értékegység. Pályázati ha-
táridő megjelenéstől számított három hét. Kérvények a 
kemeneshőgyészi lelkészi hivatalhoz küldendők. (570) 

NAGYKŐRÖS város községi iskolaszéke a nyugdíjazás 
folytán megüresedett Nyilas-pusztai, valamint az elhalá-
lozás folytán megüresedett Felsőjárás-pusztai tanítói ál-
lásokra pályázatot hirdet. Javada'om: törvényszerű kész-
pénzfizetés 2 értékegységgel; a fizetés államsegélyből és 
helyi százalékos hozzájárulásból áll. Lakás természetben: 
2 szoba, konyha a szükséges mellékhelyiségekkel. Köte-
lessége: az I—VI. osztályok, valamint a továbbképző is-
kolások tanítása. Pályázati határidő a hirdetés megjele-
nésétől számított 21 nap. Mindkét állás jelenleg helyet-
tessel van betöltve. A pályázati kérvények Danóczv Antal 
iskolaszéki elnök címére küldendők Nagykőrösre. (579) 

• t f f f e í k 

Még ma, de legkésőbb holnap 
kísérelje meg a jó Kathreiner 
malátakávét és a Franck kávé= 
pótlékot. Rögtön megérti, hogy 
miért is kedvelik annyian már 
évtizedek óta. 

ALSÓPETÉNY római katolikus egyházközsége nyug-
díjazás folytán megüresedett osztálytanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Javadalom: 10% helyi járulék, lakás vagy 
törvényes lakbér, többi államsegély. Pályázati határidő a 
megjelenéstől számított három hét. Választás november 
28-én. Kérvények válaszbélyeggel egyházközség elnöké-
hez, Nézsa (Nógrád m.) küldendők. (569) 

BÜDSZENTMIIIALY református egyháza pályázatot 
hirdet a megjelenéstől számított 21 napi határidővel egy 
nyugdíjazás folytán megüresedett tanítói állásra. Helyi 
javadalom 39 értékegység; törvényes lakbér vagy termé-
szetbeni lakás. Kötelesség a kijelölendő osztály vagy osz-
tályok tanítása. Az állás jogerőre emelkedés után azon-
nal elfoglalandó. A forradalom és kommunizmus alatt; 
magaviselet igazolandó. Megválasztott a hasznos beruhá-
zásokat köteles megváltani. Felszerelt kérvények refor-
mátus lelkészi hivatalhoz küldendők. (567) 

SZARVAS község iskolaszéke az Orosházi-úti kültelki 
elemi iskola tanítójának katonai szolgálatra való bevonu-
lása folytán helyettestanítót keres az 1934—35. tanévre. 
A megbízást elnyerni óhajtó okleveles férfitanítók ez 
iránti kérvényeiket a pályázat megjelenésétől számított 
10 napon belül nt. í-'zelényi János iskolaszéki elnökhöz 
nyújtsák be. (560) 

SOPRON városi kisdedóvónál nyugdíjazás folytán meg-
üresedett óvónői állásra pályázatot hirdetünk. A pályá-
zathoz a következőket kell mellékelni: 1. állampolgársági 
vagy illetőségi bizonyítvány; 2. erkölcsi bizonyítvány; 
3. hazai kisdedóvóintézetekben nyert képesítésről szóló 
oklevél; 4. testi és szellemi alkalmasságot igazoló ható-
sági orvosi bizonyítvány. Az óvónő fizetése a mindenkori 
törvényes óvónői illetmény. Kezdőket csak segédóvónői 
minőségben lehet alkalmazni. Az óvónőnek a német nyelv-
ben is jártasnak kell lennie. A pályázati kérvényeket 
1934 november 17-én déli 12 óráig kell a polgármesteri 
hivatal iktatójában benyújtani. (Városháza, I. emelet, 
3. ajtó.) Az állást választás útján a felügyelő bizottság 
tölti be. Sopron, 1934 október 23. Krug Lajos s. k., kis-
dedóvó felügyelőbizottsági elnök. (583) 

D 6 R E N H E N R I K ÉS T Á R S A * 
iskolabútor-gyára. BpestVI, Dévényi-út 2 0 - 2 2 

rok, óvodaberendezések 

iskolapadok törhetetlen | l j 'T^" ^ ^ iL ü 4-

Telefon: 90-7-67 Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve 

I S K O L A I , M Ű K E D V E L Ő I E L Ő A D Á S O K R A ÉS BÁLI 

JELMEZEKET KÖLCSÖNÖZ 
NEMZETI R U H A T Á R 
BUDAPEST VIII, MÚZEUM-KÖRÚT 2. 
( I S K O L Á K N A K K E D V E Z M É N Y . ) 
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R I G L E R J Ó Z S E F E D E 
PAPÍRNEMŰ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

BUDAPEST 
G Y Á R T E L E P É S K Ö Z P O N T 

VI, R Ó Z S A - U T C A 5 5 . SZ . 

^SRP Rajzfüzetek, rajztömbök, állótömbök a 
^ legjobb kivitelben, vázlatkönyvek külön» 

féle kivitelben készülnek. Magyar gyárts 
mányú rajztáblák, háromszögek és vonaL 
zók, továbbá rajzeszközök és minden« 
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára. 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMó-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII, Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak, Mendöl Ernőné. 

KÉREM a kedves kartársak támogatását, amennyiben 
érdekelné, „Két magyar gyermek álma" iskolai, vagy 
„Tündérkirálynő ajándéka" óvodai irredenta jelenet, vagy 
„Kis irredenta" óvodai verseket tartalmazó füzetem, úgy 
november 10-ig 60 fillért előre beküldeni szíveskedjenek 
a nyomtatási költségekre. Sántháné, állástalan óvónő, Ke-
vermes, Csanád vármegye. (571) 

AZ ÉNEKTANÍTÁSNÁL hasznos segédeszköznek bi-
zonyult Kovács Dezső Népiskolai Dalgyűjteménye. Tar-
talma 86 maradandó becsű népdal harmóniumkísérettel. 
Leszállított áron, 3 pengő 50 fillérért kapható — a pénz 
előzetes beküldése esetén — Fischer Lajos könyvkeres-
kedőnél, Sárospatakon. (52) 

HASZNÁLTASSA iskolájában miniszterileg engedélye-
zett szépírási füzeteimet. Azokban a tanulók világoszöld 
betűkre írnak, így rendetlen írásaikat meglepetésszerűen 
a legtökéletesebbre szabályozzák. Darabja 20 fillér. Na-
gyobb megrendelésnél 25% kedvezményt adok. Postakölt-
séget fizetem. Szilaveczky Árpád igazgató, Budapest I, 
Németvölgyi árok 34. (540) 

CSERÉLEK Budapestet megközelíthető helyre bala-
tonparti osztott államitól. Németh Géza, Baiatonbog-
lár. (545) 

BETÜSZÁRMAZTATÁS. Pengő. Tóth Lajos, Budafok, 
Gellért-utca 2. (345) 

KEZDŐ tanító lakás- és élelemért elmenne helyet-
tesnek vagv házitanítónak. Szabó István, Esztergom, 
Batthyány-utca 11. (582) 

H I R D E T E S E K 
Hirde t é seke r t a sze rkesz tőség n e m vál la l fe le lősséget . 

PESTKÖRNYÉKI helyre cserélnék. Nagyvárosi, bel-
területi, soktanerős iskolától. Esetleg ráfizetéssel. „Sze-
rencsés véletlen"-nek, kiadóhivatalba. (559) 

CSERÉL állami tanítónő csanádmegyei nagyközségből, 
öttanerős állami iskolától magaslati helyre, hol termé-
szetbeni lakás van. Cím a kiadóhivatalban. (562) 

MŰKEDVELŐ ELŐADÁSRA alkalmas víg népszín-
művek: Az elmaradt falu, Öreg huszár (újak), Korcsma, 
Nyíló rózsa, Harag, Cédrus Ferkó lakodalma, Űri szokás 
háromfelvonásosak, 1'80. Hervadt rózsa egyfelvonásos, 
1-20. Megrendelhetők jogdíj kedvezménnyel Kaposvár, 
Tallián 35, K. Pap Jánosnál. (580) 

PÁROS CSERE, külön is. Nagy városhoz közeli, jó 
összeköttetésű nagyközségből cserélnénk ha.-onlóval, eset-
leg vasútmenti tanyára. Bármily jellegűve'. „Ritka al-
kalom." (577) 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest II, Török-utca 8. (A budai Margit-híd-
főtől a második utca jobbra.) 

A falu barát ja 

té l i e s t é n nappal i t é n y t ad 
2 fi l lérért 1 órára. 
S o k e z r e n haszná l ják . 

Ardő József 
B u d a p e s t V I . k e r ü l e t , V i l m o s c s á s z á r * ú t 4 3 . s z á m . 

T e l e f o n v • ->, . . . , . . . F i ze t é s i 21-6-34 K " J e •» 2 1 - s " m u ' smertetot . k 8 n n y i t é s e k 

L A K Á S O K É S T A N T E R M E K F Ű T É S É R E : 

FAFŰTÉS TERÉN 
vezet a világhírű 

ZEPHIR 
kályha 

ÁR: 70.- PENGŐTŐL 

Hazai barnaszenekre 
2-aknás 

REKORD 
az ideális folytonégő kályha 

ÁR: 60.-PENGŐTŐL 
Árjegyzéket díjtalanul küld : 

H É B E R K Á L Y H A « É S T Ű Z H E L Y G Y Á R 
B U D A P E S T VI, V I L M O S C S Á S Z Á R » Ú T 39. S Z Á M 

Kívánságra könnyített fizetések árjegyzéki készpénzárban 
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A Magyar Könyvbará tok 
legújabb illetménykötete : 

LIGETI LAJOS: 

S Á R G A I S T E N E K 
S Á R G A E M B E R E K 

Belsőt Mongóliai tudományos kutató útján sze r= 
zett élményeit, személyes benyomásait irta meg 
a tudós szerző ebben a könyvben. A forrongó, 
zűrzavaros távol Kelet élete, a roppant kínai 
birodalom politikai, társadalmi és gazdasági 
berendezkedése, éleUhalálküzdelme, elevenedik 
meg előttünk és megismerjük a titokzatos 

Lámák letűnő világát. 
Külön élményt jelentenek a könyv rendkívül 

érdekes illusztrációi, a szerző eredeti 
fényképfelvételei. 

Boltiára egészvászonkötésben 10 pengő 

Megrendelhető a 

KIR. M. EGYETEMI NYOMDA 
KIADÓHIVATALÁBAN 

BUDAPEST VIII, MÚZEUM-KÖRÚT 6. SZÁM. 

Olvasóink fievelmébe ajánljuk az 

O P E R A Z O N G O R A T E R M E T , 
hol tanítók ELŐLEG NÉLKOL a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrendű Z O N G O R Á K A T , P I A N I N Ó K A T . 

B u d a p e s t VII , Klauzál .utca 3 5 . sz . 

Ó V O D A I J Á T É K Á R U K 
L I E B N E R ZSIGMOND 
BUDAPEST V, SZENT ISTVÁN-TÉR 4. SZÁM 
K É P E S Á R J E G Y Z É K D Í J T A L A N ! 

B A R A K O V I T S JÁNOS 
m ü o r g o n a ó p l t ö 
Rákospalota, Pázmány-Ot 72. 

Ú J O R G O N Á T 
átép í tés t , homlokza t i s ípoka t , 
m i n d e n n e m ű jav í tás t a leg-
m é r s é k e l t e b b áron vál la l . 

B Í R Ó S Á N D O R 
miskolc i igazgató-tanító, szlöjd« 

t a n f o l y a m v e z e t ő 

SZLÖJD-
GYAKORLATOK 

p a p í r m u n k á i 

az elemi iskola I—IV. oszt. részére 
11.804—932. sz. alatt engedélyezve 

Megrendelhető a szerzőnél. Miskolc, 
állami elemi iskola 

Könyvek, folyóiratok legjobb beszerzési forrása az 
E G Y E T E M I K O N Y V E S B O L T 
Budapest IV, Kossuth Lajossu. 18. 

N EM TANÍTHAT 
egyetlen tanító sem kifogástalan 
nul, ha még mindég nélkülözi a 

TANTERV 
ÉS UTASÍTÁSOKAT 

a népiskola számára. (Kiadta a 
m. kir. vallás» és közoktatásügyi 
miniszter 2,945/1932. ein. számú 
rendeletével.) Az ötszázötven= 
két oldal terjedelmű kötetet 
a 60,139/1932 VIII. d. számú V. 
K. M. rendelet alapján közvetlen 
megrendelésre, a pénz előzetes 
beküldése mellett 2 pengő JO 
fillérért bérmentesen szállítja a 

K. M. EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST VIII, MÚZEUM=KÖRÚT 6. SZÁM 

Megrendelések to r lódása késedelmes szállí tással j á r ! 
Ajánlatos tehát már most megrendelni az 

Iparostanonciskolai Értesítő és Ellenőrző könyvecskét. 
Bolti ára 24 fillér. Minden rendelt 10 példány után 1 ingyenpéldány a szegény tanulóknak. 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST, VIII. KER., M Ú Z E U M . K Ó R Ú T 6. SZ. (GÓLYAVÁR) 
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ÚJ Ó R A R E N D , 
N Y O M T A T V Á N Y O K . 
A részben osztott és oszt at= 
lan elemi iskolák figyelmébe. 
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium rendelke-
zésének megfelelően 

ÜJ MINTÁK 
készültek az alábbi nyomtatványokból: 

645. rakt. sz. órarend a részben osztott 
népiskolák részére 4 fill. 

646. rakt. sz. órarend az osztatlan népisko-
lák részére 4 fill. 

A 947. rakt. sz. órarendet ezentúl csak az 
osztott népiskolák használják. 

Részletes nyomtatvány-árjegyzéket készséggel küld a 

K. M. Egyetemi Nyomda 
Budapest VIII, Múzeum=körút 6. szám. 

A m. kir. vallás* és közoktatás* 
ügyi minisztérium által hivatalból 
rendszeresített hármasbeosztású 

ELEMI ISKOLAI 

ÉRTESÍTŐ 
KÖNYVECSKE 

BOLTI ÁRA 24 FILLÉR. 

Közvetlen rendelés esetén 25% 
engedmény (egy példány tehát 
18 f i l l é r ! ) és minden rendelt 
10 példány után 1 ingyenpéldány 
a szegény tanulóknak. 

Ké rjiik a megrendelést már most feh 
adni, hogy idejében szállíthassunk. 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST VIII, MÚZEUMsKÖRÚT 6. SZÁM. 
GÓLYAVÁR. 

Minden elemi népiskola 
Igazgatóságának szíves figyelmébe 1 

Az 1931. évi XXX. t.»c. végrehajtása 
tárgyában kiadott 130.700/1922. számú 
V. K. M. rendelet 41. §=a szerint az 

Elemi iskolai 
mindennapi oktatás 
tartamának 
meghosszabbítására 
vonatkozó javaslat 

céljára megfelelő nyomtaíyány készült. 
Raktári száma: XXX. 36. (Külívsbelív.) 
Ára ívenkint 8 fillér. 

Ez a nyomtatvány úgy a helyi hatóságok, mint a 
kir. Tanfelügyelőségek munkáját megkönnyíti, 
egyszerűbbé és gyorsabbá teszi. A javasla-
tokra és intézkedésekre teljes tájékoztatást nyúj t . 

Megrendelhető : 

KIR. M-AGY. E G Y E T E M I N Y O M D A 
K I A D Ó H I V A T A L Á B A N 
B U D A P E S T V I I I , M Ü Z E U M - K Ö R Ü T 6. SZ. (GÓLYAVÁR.) 

Angster József és Fia 
orgonás és harmóniumgyár rt. Pécs 
Orgonák, harmóniumok. 
Javítások, átépítések. 
Új homlokzatsípok. 
Villamosfujtatósberendezések. 
A szegedi nagy orgona készitői. 
Méltányos árak ! Fizetési kedvezmények 1 

Gerstenengst József 
orgonaépítő 

Budapest VI, Aradi-u. 66. 
Telefonhívó: 1 6 - 8 - 4 0 . 

Új o r g o n á k készítését, valamint átépí» 
tést, hangolást, homlokzatsípok készí* 
iését szakszerű és művészi kivitelben 
vállalja a legjutányosabb árak mellett. 

lopos mum Bndapestm' Bécsi'út 85. sz. 
Iskolapadok.Tornaszerek 
Játszótéri berendezések, 
tenniszütők és hajlított 
sportcikkek 
T e l e f o n : 62-5-05. 
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Az 1934—35. t a n é v r e k i a d o t t 
és a vallás* és közoktatásügyi minisztérium által engedélyezett 

elemi iskolai tankönyvek jegyzéke 
és 

legújabban leszállított árai: 
Fűzve 

Asztalos Gy.: Földrajz, osztott IV. 
oszt 1-40 

— Ugyanaz, osztott V—VI. oszt 1-90 
Asztalos—Mihalik: Földrajz, székes-

fővárosi ÍV. oszt 1-80 
— Ugyanaz, székesfővárosi V. oszt. 2-— 
— Ugyanaz, székesfővárosi VI. oszt. 2— 
Bartalus—Pataki: Énekiskola, II. r., 

V—VI. oszt —70 
Bexheft Á.: Egészségtan, V—VI. o. 1-30 
Éber R.: Természettan és vegytan, 

V—VI. oszt 1-— 
Ferenczi J.: Földrajz, osztatlan IV. 

oszt 1-30 
— Ugyanaz, osztatlan V—VI. oszt... 1-90 

Novy F.: A magyar nemzet törté-
nete. Állampolgári ismeretek, osz-
tott V—VI. oszt 1-60 

— Ugyanaz, osztatlan V—VI. oszt. 1-40 
— Állampolgári ismeretek, székesfő-

városi és osztott V. oszt 1-20 
Stelly G.: Természetrajzi, gazdasági 

és háztartási ismeretek, V—VI. 
oszt 1-50 

Stelly—Tanfi: Számország, I I I . oszt. 
kötve 1-——70 

— Ugyanaz, IV. oszt —70 
— Ugyanaz, V—VI. oszt 1-30 
— Ugyanaz, székesfővárosi I I I . oszt.—-96 
— Ugyanaz, székesfővárosi IV. oszt.—96 
— Ugyanaz, székesfőv. V—VI. oszt. 1-30 

Fűzve 
Szabados: Nótaország, III—IV. oszt. 

kötve 2-50 —— 
Urhegyi A.: A magyar nyelv köny-

ve, osztott I II . oszt —-60 
— Ugyanaz, osztott IV. oszt —-70 
— Ugyanaz, osztott V—VI. oszt . . 1-— 
— Ugyanaz, osztatlan III—IV. oszt.-—70 
— Ugyanaz, osztatlan V—VI. oszt.—90 

Urhegyi—Móra—Voinovich—Szent-
iványi: A Betűország Virágos-
kertjei, I. ABG az I. osztály szá-
mára, színes képekkel 1-30 

— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
zatlan tartalommal —-76 

— Ugyanaz, II. Olvasókönyv, a II . 
oszt. sz., színes képekkel 1-60 

— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
zatlan tartalommal 1*— 

— Ugyanaz, III. Olvasókönyv, a I I I . 
oszt., kötve 2-20 2— 

— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
zatlan tartalommal 1-30 

— Ugyanaz, IV. Olvasókönyv, IV. 
oszt 3— 

— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
zatlan tartalommal 1-80 

— Ugyanaz, V. Olvasókönyv, V— 
VI. oszt 3-60 

— Ugyanaz., székesfővárosi II. o... 2'— 
— Ugyanaz, székesfőv. I II . oszt. . . 2-40 
— Ugyanaz, székesfőv. IV. oszt. . . 3-60 
— Ugyanaz, V., székesfővárosi V— 

VI. oszt., kötve 4-80 

Minden tankönyvhöz óráróUórára kidolgozott 
részletes tanmenet készült, amit teljesen díjmen-
tesen bocsátunk a Tanító urak rendelkezésére. 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest 
V I I I , Múzeum*körút 6. (Gólyavár . ) 
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közumúnegjobb O R G O N A - H A R M Ó N I U M O K 
h á z - , d a l á r d á k . , i s k o l á k - és különösen t e m p l o m o k n a k . 

Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmóniumsraktár 

HÖHL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margitíhídfötöl a második utca jobbra. 

Fizetéskedvezmény. Sürgönyeim : „Harmonhör l " . Te le fonszám: 5 1 - 6 - 5 2 . 

Csak legújabb kiadású 
modern falitérképeket vegyünk! 
A M. Kir. Állami Térképészet kiadásában meg-
jelent ú j falitérképek ára vászonra vonva, lécekkel: 

Magyarország nagy iskolai politikai falitér- p 

képe. Nagyság 130 X 190 cm 26'— 
Magyarország új plasztikus hatású hegy-víz-

rajzi falitérképe. Nagyság 116 X 169 cm . . 26'— 
Európa legújabb politikai falitérképe. Nagy-

ság 129X157 cm 26"— 
Európa új plasztikus hatású hegy-vízrajzi 

falitérképe. Nagyság 129 X 157 cm . . . . 26-— 
A föld képe féltekékben. (Pianiglobus . ) 

Plasztikus hatású ú j falitérkép. Nagyság 
121 X 170 cm 26"— 

Valamennyi térképet Kogutowicz Károly dr. egye-
temi t aná r tervezte. 

KÓKAI LAJOS KÖNYVKERESKEDÉSE 
a M. Kir. Állami Térképészet főbizományosa 

B U D A P E S T I V , K A M E R M A Y E R K Á R O L Y s U . 3 

BUNDASZANATÓRIUM 
egy van : R Á K Ó C Z l -Ú T 8 0 . Te le fon : 3 7 - 0 - 9 7 
ÁTSZABÁSOK ÉS JAVÍTÁSOK SZAKSZERŰEN, LEGOLCSÓBBAN 

A V. K. M. 030-129/1931. sz. rendeletében ajánlja a 

„SÓLYOM" T I N T Á K A T 
es 

„BENCZÚR F E S T E K E T 
Ha jót akar, ezeket kérje! 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
LUKACS B Ú T O R A R U H A Z 

Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek. 
Budapest VII, Dohány-utca 30. Telefon: 4 1 - 9 - 0 4 . 

CSODÁLATOS VILÁG 
NYÍLIK M E G A Z O L V A S Ó ELÓTT 

A M A G Y A R S Á G 
N É P R A J Z A 

E D D I G M E G J E L E N T KÉT K Ö T E T É B E N . 

A magyar népi műveltség kincseit tárja fel, 
megtanítja a népet smerni és szeretni. 

A M O S T M E G J E L E N T M Á S O D I K K Ö T E T AZ 

Ő S F O G L A L K O Z Á S O K , A N É P I D Í S Z Í T Ó , 

MŰVÉSZET, A N É P É L E T Ü N N E P É L Y E S MEG-

N Y I L V Á N U L Á S A I N A K ÉS A M A G Y A R NÉP» 

Z E N E H A N G S Z E R E I N E K I S M E R T E T É S É T 

N \ U J T J A . Vízhúzás a gutyakútból. 

A 4 KÖTET Á R A ÍZLÉSES F É L B Ő R K Ö T É S B E N , SZEBBNÉL-SZEBB KÉPEKKEL D Ú S A N ILLUSZT* 
R Á L V A : 8 0 - - P E N G Ő . - M E G R E N D E L H E T Ő H A V I 4 - P E N G Ő S RÉSZLETFIZETÉSRE IS A 

KIRÁLYI MAGYAR E G Y E T E M I N Y O M D Á N Á L 
B U D A P E S T VIII , M Ú Z E U M - K Ö R Ú T 6. ( G Ó L Y A V Á R ) . RÉSZLETES (48 OLDALAS) ISMERTETŐT 

DÍJTALANUL KÜLDÜNK. 

21.318. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeumskörút 6. (F.: Thier ing Richárd.) 
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Néptanítók Lapja 
NÉP M Ű V E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó 

C Z E R K E S Z T Ő S É G : B u d a p e s t , V., Hold-utca 16. (Magyar 
'- 'királyi vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Telefon: 26-8-18. 

" K I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 
VIII . ker., Múzeum-kőrút 6. szám. Gólyavár. Telefon: 46-1-45. 

T ^ É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

U L Ö F I Z E T É S egész évre 9*60 P, negyedévre 3*40 P. Egyes szám 
^ ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
830—4—106/1930. VIII . d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési díj az 
állami-, községi-, társulati-, magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37,473. számú csekkszámlájára. 

1 U I R D E T É S hivatalos pályázat 
10 fill., magánhirdetés 14 fillér 

szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P. ' / . oldal 85 P, V« oldal 50 P, 
' / , oldal 30 P. A hirdetési díjak a 
kiadóhivatal elmére előre fizetendők. 

A N A G Y A S S Z O N Y KÉR. 
í r t a : LŐRINCZY SZABOLCS. 

Kezek suhannak a vergődő emberiség feje fölött világszerte: a Balsors keze és a Gond* 
viselés keze. Az elsőből gyötrelem és szenvedés szakadt ránk, a másikból az áldás, amely 
fáklyáival megvilágosítja szenvedéseink bús éjjelét. A két kéz éppolyan fáradhatatlan és hal* 
hatatlan, mint a világ. Éppúgy rátalál az élet legtitkosabb zugaira, mint a verőfényben úszó 
boldogság nyilt és szabad otthonára. S téved, aki magát tartja bármelyik kéz kiválasztott 
kiváltságosának; aki azt hiszi, hogy ő a balsors áldozata, vagy ő a Gondviselés kegyence. 
Egyik se válogat, egyformán kísér mindkettő mindnyájunkat. Csak egyszer az egyik, máskor 
a másik kereke fordul felénk. Néha mindkettő egyszerre. Ez az élet. ö r ö m és bánat szaka» 
datlan változata. 

Lesújtott nemzetünk klasszikus példája az emberi sors változandóságának. A nagy 
szerencsétlenség, melyben a nemzetek szinte elvesztették a mérséklet bölcs iránytűjét, évek 
óta tartó gyötrelmekbe taszította hazánkat és nemzetünket. De ugyanakkor, mikor a balsors 
kíméletlen kézzel fojtogat, kinyúlik a magasságban a Gondviselés gyöngéd keze és selyem* 
kendővel törülgeti arcunkról a szenvedések verejtékét és biztató igékkel csillapítja szívünk 
aggódását. 

A selyemkendős kéz: jóságos kéz. Áldott kéz, melyet a jó Isten küldött ; asszonyi 
kéz, Isten gyöngéd bársonykeszkenője. A selyemkendő vigasztal, simogat, segít és biztat. 
Mindenütt ott terem, ahol szükség van, mindenütt derűt és reménységet ébreszt a csüggedő 
szívekben s áldásra, imádságra nyitja a megdermedt ajkakat. Mintha nem is kéz, hanem szív 
volna; fönségesen tiszta érzelmektől hevített nemes, nagy szív: a Nagyasszony szíve. 

Magyarország kormányzójának, Horthy Miklós nemeslelkű hitvesének a keze, aki mint 
szenvedő nemzetünk védőangyala száll végig csonka kis hazánk fölött, hogy meglásson min* 
den bajt, minden nyomort és szembeszálljon a megpróbáltatások vijjogó vészmadaraival. 

A dicső Nagyasszonyt nemzeti Géniuszaink fejedelmi hivatásra választották ki, hogy 
mindig parancsoljon és a földi javakat pazar kézzel szórja széjjel. És a Nagyasszony kinyújtja 
jóságos kezét és kitárja szívét. Nem parancsol, hanem kér, nem tékozol, hanem gyűjt. 
Ó maga az, aki kér : azoknak, akiket a balsors ostromol. Nem parancsszóval, kérő szóval 
szól hozzánk. Az élet szenvedőinek kér tőlünk, hogy megértést, részvétet, harmóniát teremt* 
sen a lelkek között, hogy közelebb vigye egymáshoz a boldogokat és a boldogtalanokat. 

Megindult, megilletődött lélekkel olvassuk a megható kérelmet, amellyel Magyar* 
ország Nagyasszonya, a Kormányzó Ür hitvese fordul a magyar szivekhez, a magyar 
társadalomhoz, az emberi érzések legnemesebb hangján. 

liirsar 
S Z E G E D . 

TSRVI V A I D T " . M I 
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Adjunk , áldozzunk, segítsünk! 
Szálljunk szembe a tél, a nyomor ólálkodó, fenyegető rémeivel, enyhítsük meg bal= 

sorsunk csapásait, győzzük le a rémeket, gyógyítsuk a szenvedőket és gyámolítsuk azokat, 
akik az emberi részvét jóságára szorultak! 

Ki ne hallaná meg a Nagyasszony kérő szavát! Ki ne nyitná meg szívét, szemét 
és erszényét, mikor a nyomor elleni küzdelemre szólít! A legméltóságosabb és legdicsőbb 
háborúra, melynek diadalában boldogan megosztozunk a legyőzött szenvedés romjain, hogy 
azok fölött fölépíthessük a lelkekben a bizalom, a szeretet, az emberi részvét, a megelégedés, 
az életkedv, a hit és a reménység derűs fellegvárait és imádságtól zengő templomai t ! 

Áldás kísérje s dicsőség és siker koszorúzza a Nagyasszony emberséges munkáját 
és törekvéseit! 

A Kormányzóné Ö Főméltósága kiáltványa a magyar társadalomhoz. 
A Fölhívás igénytelen címét adta nemes szíve írásművének, de mi úgy érezzük, hogy 

fennkölt lelke széjjelkiáltja az emberszeretet erőteljes segélykiáltását, mint harci riadót, mely 
minden emberi lelket fegyverbe szólít a nyomor, a szenvedés, a nélkülözés, a tél fenyegető 
rémei ellen. 

A Kormányzóné segítségkiáltványa így szól hozzánk: 
A közelgő télvíz beköszöntése előtt ismét kérő szóval fordulok a magyar 

társadalomhoz. Segítenünk kell szükséget szenvedő testvéreinken, amennyire 
csak módunk és tehetségünk engedi. Az elmúlt esztendők során — és ezt 
meleg hálával és büszkeséggel állapítom meg — egyre szélesebb keretekben 
bontakozott ki az emberszeretetnek, irgalmasságnak és áldozatkészségnek 
az a nagy, nemes csatája a nyomor, az ínség és kétségbeesés ellen. A magyar 

társadalom valóban megérezte, hogy segítő mun* 
kájával nemcsak pillanatnyi gyámolítást nyújt 

— az Ínségeseknek, hanem történelmi kötelességet 
is teljesít. Olyan kevesen vagyunk mi magyarok, 
hogy egyetlen magyar élet vergődését, vagy 
pusztulását sem nézhetjük tétlenül. 

Tudom, hogy a magyar társadalom nemes 
szíve, amely már több mint tíz esztendő óta 
évrőUévre oly megható hűséggel ajánlotta fel 
és hozta el áldozatkészségét segélyakcióm során, 
most is meghallja hívó szómat, kérő üzenete' 
met. Milyen boldogság, milyen emberfeletti győ° 
zelem volna, ha az idei télen egyetlen magyar 
száj sem maradna betevő falat nélkül, egyetlen 
tűzhely sem melegség nélkül és egyetlen tenyérnyi 
ruhátlanság sem betakarás nélkül! Tudom, ez 
elérhetetlen álom, de a szeretet sokszor csodát 
is tud tenni. Ha mindenki csak annyit adna, 
amennyit adni tud, akkor bizonyosan megtör• 
ténnék a szeretetnek ez a csodája. 

Az emberszerető nagyasszonyi szív ilyen meg» 
ragadó szavainak ki tudna ellenállani ? Mi bizo« 
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nyosan tud juk , hogy a magyar társadalom, amelyhez kérő szavával fordul a legelső Asszony, 
megérti ezt a szózatot és áldozatával lehetővé teszi, hogy az emberszeretet szent álma 
megvalósuljon és a tél szenvedéseitől magyar testvéreink megszabaduljanak. 

A magyar tanítóságon ez bizonyára nem fog múlni. A magyar tanítóság mindig kivette 
a maga köteles részét minden nemzeti munkából és áldozatból! Ot t lesz a Nagyasszony 
munkájában is, hogy áldozatkészségével fényes diadalra segítse az emberszeretet zászlaját 
és lelkes hadseregét. 

A Főméltóságú Asszony közzéteszi tájékozásul a segélyakcióban résztvevők számára 
a következő tudnivalókat is : 

Segélyakcióm során — miként a múltban is — pénzadományokat, továbbá ruha«, 
lábbeli*, tüzelői és élelmiszeradományokat gyűj tünk. 

A pénzadományok beküldhe tők : 
1. Csekk lapon : a 19. számú postatakarékpénztári csekkszámlára. Csekklap bármely 

postahivatalban, vagy dohánytőzsdében vásárolható. 
2. Postauta lványon: Főméltóságú Hor thy Miklósné segélyakciója, Budapest, Királyi 

vár — címre. 
Nyugta ellenében : 9 órától 2 óráig, személyesen történő bevezetéssel, a királyi palotái 

ban (Szárnysegédi hivatal). 

AZ EGYÉII HAJLAMOK ÉS AZOK 
É BTÉKE§ÍTÉ§E. 

í r t a : GYARMATHY AURÉL. 

T udjuk, hogy a léleknek vannak olyan általá-
nos vonásai, amelyek minden normális emberre 
egyformán vonatkoznak. Azt is kell azonban 
tudnunk, hogy mindenkinek egyéni lelke is van. 
Olyan, ami őt minden más embertől megkülön-
bözteti. Ez természetes, mert hiszen minden em-
ber más és más hajlamokkal születik s ezeken 
alapszik az egyesek lelki fejlődése. 

Az egyénben benne van az értelmi hajlam, 
vagyis a gondolkozóképesség, aminek összessé-
gét tehetségnek mondjuk. Az értelmi hajlamok 
mellett azonban ott vannak az érzelmi hajla-
mok is, amelyeknek összességét temperamen-
tumnak, vérmérsékletnek emlegetjük. Akár az 
értelmi, akár pedig az érzelmi hajlamok' szem-
pontjából vizsgálgatjuk az embereket, azt lát-
juk, hogy közöttük nagy a különbség. 

Az értelmi hajlamok összessége olyan lelki 
adottságokon alapuló készség, amely bizonyos 
körben való munka elvégzésére kiválóan alkal-
massá teszi az egyént, mondhatnánk általános-
ságban. Igaz, de hiába vannak a lélekben ér-
telmi hajlamok, ha azokat nevelés közben nem 
tápláljuk, nem erősítjük, fejlesztjük. Táplálék, 
foglalkoztatás híján azok sokszor már csirájuk-
ban elsorvadnak, elernyednek. Ezért fontos a 
tanítónak megállapítani gyermekeinek egyéni 
hajlamait. Ezzel a kérdéssel azelőtt is foglal-
koztunk, ha másként nem, megállapítottuk, hogy 
ki tehetséges, ki közepes és melyik tanulónk 
áll értelmileg a közepesen alul. Ez a megállapí-
tás azonban a modern iskolában kevés. I t t már 
ki kell kutatnunk s meg kell állapítanunk, hogy 

minden egyes gyermek lelkében mik azok a haj-
lamok, amelyek gyengébben s mik azok, ame-
lyek erősebben vannak meg. Annyi bizonyos, 
hogy a legtöbb gyermek lelkében az értelmi 
hajlamok csiráiból sok minden megvan. Ne 
vegyünk mást, mint azt, hogy miként tud 
megfigyelni, képzeteket alkotni, a képzetek kö-
zött a rejtettebb hasonlóságokat feltalálni s 
következtetni, azokat megőrizni. Az ilyen gyer-
mekre azt mondjuk, hogy normális, ami azt je-
lenti, hogy megüti azt a mértéket, amit az át-
lagos lélektől megkívánunk. Ha a gyermekek-
nek ezeket az átlagos hajlamait külön-külön is 
vizsgáljuk, azt találjuk, hogy azok sem egyenlő 
mértékben vannak meg az egyén lelkében. Pél-
dául van, aki a külsőségeket jól megfigyeli, eh-
hez van hajlama, de azokból következtetni már 
kevésbbé tud. Van, aki csak a szemen át tud 
figyelni, de a beszéd tartalmát, lényegét már 
nehezebben fogja fel. Van, akinek ha jama van 
például a számoláshoz, de például a költemé-
nyek, olvasmányok szépségeit alig-alig veszi 
észre. Van olyan gyermek, aki ügyesen rajzol, 
fúr, farag, de más területen értelmi hajlamai 
igen alacsony fokon állanak stb. Ezeket az 
egyéni hajlamokat vagy ezek hiányait neveive-
tanítás közben okvetlenül figyelembe kell ven-
nie a tanítónak. 

Sok hiba származik abból, ha a tanító egy-
szerűen megállapítja, hogy valamely gyermek 
lelkéből ez vagy az a hajlam hiányzik, éppen 
azért nevelés, tanítás közben kerüli is azt a te-
rületet s abban a körben intenzívebben nem 
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foglalkozik a gyermekkel. Itt ipár magában a 
megállapításban lehet tévedés, mert minden bi-
zonnyal ott van valami szunnyadozó csirája 
minden hajlamnak a gyermek lelkében, ami 
csak sokszori hatások alapján s erősebb elő-
hívásokkal kel életre. Hányszor tapasztaljuk 
például, hogy valamelyik gyermeknek az I. osz-
tályban „semmi hallása sincs", aztán egyszer 
csak elkezd hangokat eltalálni, dallamokat fel-
fogni és énekelgetni. Vagy azt tapasztaljuk, 
hogy az alsóbb osztályokban valamelyik ta-
nulónk gyenge számoló, a felsőbb osztályokban 
pedig „kinyílt az esze" s ügyesen oldja meg a 
nehezebb feladatokat is. Ezek mind azt mutat-
ják, hogy ott volt a lélekben az értelmi hajlam 
csirája, amely életre kelt s a fejlődésben lendü-
letet vett. 

Rómában, a Vatinkánban lá that juk Nilus al-
legorikus szobrát, amely hellenisztikus korbeli 
görög alkotás másolata. Ez a szoborcsoporto-
zat a hatalmas folyót erőteljes, szakállas s ké-
nyelmesen fekvő f é r f i alakjában személyesíti. 
R a j t a tizenhat gyermek van, akik rizskalászo-
kat szedegetnek s kötnek csomóba s hatalmas 
szőlőfürtöket szednek. Minél magasabban van-
nak a könyöklő f é r f i testén a terményeket 
szedegető gyermekek, annál szebbek, fejletteb-
bek a termények. Ezen a szobron a tizenhat 
gyermek a Nilus tizenhat könyöknyi áradását 
jelképezi, de jelképezi a Nilus partvidékének 
azt a termékenységét is, amelyet a folyó 
iszapja rejt magában s áraszt szét a vidékre. 

Ez a szoborcsoportozat éppen így jelképez-
hetné az értelmi haj lamok fejlődését is. Az a 
megtermékenyítő fé r f i a hajlamok tárháza, 
amelyben benne van a legszebb rizskalász csi-
r á j a is, de hogy rizs legyen belőle, ahhoz a lel-
ket allegorizáló Nílusnak kiöntésére, megtermé-
kenyítésére van szükség, mert enélkül elsor-
vadna a legéletképesebb értelmi ha j lam csirája 
is. Tehát a nevelőnek kell a Nilus életre keltő 
áradásait a lélekre zúdítania, hogy azok a 
szunnyadó jellemosirák ott mind életre keljenek. 
S ha életre kelnek, akkor gondoskodnunk is kell 
azok táplálásáról. Meg kell adnunk a fejlődési 
lehetőségeket, hogy azok a növekedésben előre 
törhessenek. 

Ha az iskolai életnek a hajlamok szempontjá-
ból való berendezését nézzük, azt látjuk, hogy 
annak úgyszólván minden mozzanata alkalmas 
arra . Egy-egy óra keretében az értelmi hajlam-
csiráknak egész sorozata kaphat táplálékot, egy 
nap alatt pedig, a tantárgyak változatossága 
mellett, a haj lamcsirák egész felülete megter-
mékenyíthető. 

Vigyázzunk azonban, hogy ne kedvezzünk 
egy-egy haj lamnak, nehogy az egyoldalú fej-
lesztés hibájába essünk. Az összhangzatos ne-
velés az, amire minden embernek szüksége 
van. Az értelmes, a művelt ember lelke minden 
iránt fogékony, ami az életben adódik, ami 
szép, ami nemes, amihez különben az értelmi 
nevelésnek éppen annyi köze van, mint az ér-
zelminek. Ha egy-egy haj lamnak túlszigorúan 
kedvezünk, könnyen megtörténhetik, hogy az a 
ha j l am a többinek rovására fejlődik s a lélek 

fogékonysága és működése egyoldalúvá válik. 
Ez pedig semmi esetre sem kívánatos. 

'Az előbb azt mondottuk, hogy ne kedvezzünk 
egy-egy hajlamnak. Ez alól azonban ritka ki-
vételnek még tömegnevelés közben is kell len-
nie. Ha például azt tapasztaljuk, hogy valame-
lyik tanulónknak a ra jzra vagy az énekre, eset-
leg a számtanhoz van erőteljesebb hajlama, ne 
zárjuk el ezeknek a hajlamoknak fejlődését. 
Csak hadd fejlődjenek ezek addig, amíg tud-
nak. Csupán csak arra kell figyelemmel len-
nünk, hogy ez a fejlődés ne szorítsa háttérbe, ne 
nyomja el a többi hajlamok fejlődését, hanem 
simuljanak hozzá s azt erősítsék, táplálják. Ha 
a többi hajlamok közül valamely legkedvezőbb 
haj lam kiemelkedik, akkor azt mondjuk, hogy 
ének-, zene-, rajz- vagy számolási tehetség, ami 
lehet egyéni hajlam, de ne csak egyedüli haj-
lam legyen. A többi haj lamnak is táplálékot 
kell adni, hogy az összhang meglegyen. A kü-
lönös tehetségek rendszerint csak egy bizonyos 
irányban tökéletesek, a többiben esetleg fogya-
tékosak, gyengék. Ez onnan van, mert más 
nem is érdekli őket, mint az. amihez tehetségük 
van. Ez minden bizonnyal nevelésük hibája . 
Ezek érdeklődését a nevelőnek, anélkül, hogy 
a haj lamaiknak megfelelő érdeklődését csök-
kentené, több i rányba ki kell terjesztenie. 

A tehetség magasabb fokát lángelmének, zse-
ninek mondjuk. Ennek kiválóbb jellemvonása a 
sokoldalúság, vagyis, hogy többoldalúkig ren-
delkezik a gondolkodás képességének magasabb 
mértékével. Ez nem utánoz másokat, hanem a 
maga területén mindig úja t és ú j a t alkot. Ezek-
ről a lángelmékről mondja Kant, hogy öntudat-
lanul alkotnak, mint a természet és mégis töké-
letesen. 

Nekünk, tanítóknak, az ilyen lángelmékkel 
igen ritkán van dolgunk, mert bárhogyan erős-
ködik is némely szülő, a gyermekek között, még 
magukhoz viszonyítva sincs lángelme. Azt nem 
mondjuk, hogy nem bontakozhatik ki közülük 
valamelyik lángelmévé, de ar ra a gyermekek 
„okosságából" következtetni még nem lehet. 

Újabban sokszor vitatott kérdés, hogy van-e 
rokonság a lángelme és az őrültség között. Ez-
zel kapcsolatban állandóan Lombroso olasz tu-
dósra hivatkoznak, aki több lángész munkássá-
gával kívánta bizonyítani, hogy a lángelme el-
fajulási jelenség. így a többek között rámuta-
tott Byron, Torquato Tasso, Lenan, Rousseau, 
Mohamed stb. alkotásaira s azokból következte-
tett a lelki élet elfajulásaira. Legyen Lombrosó-
nak igaza vagy ne legyen, azon vitatkozzanak 
a tudósok, nekünk tanítóknak ez mindegy. Mi 
a lángelmék alkotásaiból azokat, amelyek meg-
győződésünkké váltak s amely gondolatok cél-
jainknak megfelelnek, átvesszük, fel is használ-
juk, de lengészcsemetéket a gyermekek 
között nem fedezünk fel. Mi csak a termé-
szetesen fejlődő gyermekre lehetünk tekintettel. 

A gyermek egyéni haj lamainak másik sa já t -
sága az érzelmi élet és akarat i területéről való, 
mely a temperamentumban nyer kifejezést. 
Ugyanis temperamentum alatt ma már nem 
véralkatot értünk, mint régebben, hanem az ér-
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zelmi és akarat i élet izgékonyságának külön-
böző fajait , amelyek természetesen a gondolko-
zásra rányomják a maguk bélyegét. Tagadha-
tatlan, hogy erről a területről is sok-sok közös 
vonás van minden gyermek egyéni életében, de 
a különbségek és változatosságok mégis minden 
gyermeket mássá és mássá tesznek. Áz érzelmi 
és akarati haj lamokat éppen úgy, mint az értel-
mieket ismernie kell a tanítónak, mert nevelés 
közben ezeket is vagy nyirbálnia, vagy pedig 
fejlesztenie, növelnie kell. A főbb vonásokban, 
a vérmérsékletek szerint a következő sajátsá-
gokat vehetjük észre az egyes gyermekeknél. 
Van olyan, akinél az érzelmek és gondolatok 
gyorsan váltakoznak, de a képzetek és érzelmek 
sokasága ellenére akaratalkotás mégsem jön 
létre, mert ha a felhevült pillanatban nem cse-
lekszik, elmarad a tett, a cselekvés. Ez tehát a 
könnyen lelkesedő, mindenhez kapkodó, de nem 
kitartó és keveset végző gyermek, akit a szang-
vinikusok csoportjába soroznak. Van olyan, 
akinél megvan a hajlam arra, hogy lelkében az 
érzelmek és indulatok állandó hangulattá vál-
janak s akinek gondolkozása lassú ugyan, de 
határozott a cselekvése. Ezeket a melankoliku-
sok csoportjába sorozzuk. Némelyik gyermek 
érzelmi és akarat i ingerlékenysége csekély, so-
káig marad bizonyos közönyös lelki állapotban 
és nehezen indul tettre, cselekedetre. Elhatáro-
zásban rendszerint késedelmes, de állhatatos is. 
Ezeket a flegmatikusok csoportjába sorozhat-
juk. És ott van az, aki könnyen jut indulatba 
és tettre is kész; felfogása könnyű és cseleke-
deteiben erélyes. Ezek a kolerikusok. 

Ha osztályunkban nem is csoportosíthatjuk 
ilyen mereven a tanulókat, mégis ismernünk 
kell azokat a jó és rossz tulajdonságokat, ame-
lyek tanítás, játék, társalgás közben feltűnnek 
s visszatükrözik azokat az érzelmi és akarati 
hajlamokat, amelyek a gyermek lelkében meg-
vannak. Ezek a tulajdonságok csak úgy nagy 
vonásokban felsorolva a következők lehetnek: 
könnyűvérű, ingerlékeny, tüzes, bátor, vakmerő, 
borúskedólyű, komor, képzelődő, hidegvérű, csak 
magával törődő, a külső hatásokkal szemben 
merev, hajthatat lan, hangulatai változók, túl-
érzékeny vagy egészen érzéketlen, parancsoló 
természetű, eszes, rendszerető, hidegen számító, 
a külvilággal szemben hajlékony, megalkuvó, 
hangulatai természetesek, megfigyelő, teremtő, 
bátor vállalkozó, kedélyes, humoros és még ki 
tudná ezeknek finomabb változatait mind fel-
sorolni! Habár mindezek a különbségek testi 
sajátságokkal is összefüggésben állanak, ezeket 
mégis nagyon nehéz élettanilag meghatározni. 

H a a tanító megismerte tanítványainak ér-
zelmi és akarati hajlamait , akkor azok közül ki 
kell választania a kedvezőket és kedvezőtlene-
ket s nevelve-tanítás közben a nem kedvezőeket 
vissza kell fejlesztenie, el kell sorvasztania, a 
kedvezőket pedig ápolnia, erősítenie kell. Er re 
a gyakorlatban bőséges alkalom fog kínálkozni. 
A sorvasztásnak vagy fejlesztésnek eszközei 
azonban mindig a gyermek egyéniségének ösz-
szetevői és a módot a helyzet fogja megadni. 
Ezek az eszközök lehetnek előre tervszerűen e l 

készítettek s lehetnek pedagógiai érzékből 
spontán megnyilatkozók. Kétségtelenül az utób-
biak alkalmazásához igazibb, gyakorlottabb 
nevelői lélek szükséges, mint a tervszerű esz-
közök alkalmazásához, de mind a kettőnek 
egyenlő lehet az értéke. 

A gyermekek értelmi, érzelmi és akarat i haj-
lamai közötti különbséget azonban nemcsak a 
lelki ha j lamok eltérő volta szabja meg, hanem 
a nemi különbség is. A f iú és a leány ugyanis 
nemcsak testi szervezetben, külső alakban kü-
lönbözik egymástól, hanem a lelki sajátosságok 
tekintetében is. Régebben az volt a nézet, hogy 
a férfi lelki fölénye messze kiemelkedik a nő 
lelki tehetsége felett. Ebben a kérdésben ma 
már más a felfogás. Azt tar t ják, hogy a férf i 
tényleg muta t olyan szellemi képességeket, ame-
lyek a nő fölé emelik, viszont a női léleknek is 
vannak oyan tulajdonságai, amelyek a férfi-
ban nincsenek meg éppoly mértékben. Néme-
lyek azt tar t ják , hogy „az asszony lelke közép-
helyet foglal el a gyermek és a férf i lelke kö-
zött. Tetteinek legnagyobb része ösztönszerűen 
megy végbe. Cselekvéseinek indító oka a nemi 
ösztönben és a gyermekek iránti szeretetben tá-
rul fel előttünk, amelyhez képest az asszonyi 
lélek minden egyéb tehetsége csak eszköz. Elvei 
nincsenek, erkölcsisége mások iránt igazodik, 
tudományos haj lama nincs vagy számba se jö-
het. Az értelmi munka neki csak nyűg, azért a 
nőemancipáció (feminizmus), mely az értelmi 
erő fokozásával akar célt érni, rossz eszközhöz 
nyúlt". 

Mi ennek az állításnak valamennyi pont já t 
nem fogadhat juk el, mert aki koedukációs isko-
lában tanít vagy tanított, az észrevehette a fiú-
és leánygyermekek közötti különbségeket s azt 
találhatta, hogy bizony a leánygyermekek ér-
telmi ha j l amai bizony vannak olyan fejlettek 
és fejleszthetők úgy, mint a fiúké. Annyi azon-
ban tény, hogy az érzelmi és akarati haj lamok 
a leányokban jobban megvannak, mint a fiúk-
ban. Innen van az, hogy a leánygyermekek 
rendszerint szelídebb lelkületűek és szorgalma-
sabbak. Tapasztalhatjuk azonban azt is, hogy a 
leánygyermekek között több a tudatalatt i ala-
koskodás, a gyűlölködés, a féltékenykedés, a fel-
felé való törekvési vágy, mint a f iúknál. I t t 
sem szabad azonban általánosítanunk. A leány-
gyermekeknek is vannak egyéni hajlamaik, 
amelyek valamennyit külön-külön egyéniséggé 
teszik s azt a nevelőnek feltétlenül figyelembe 
kell vennie. 

Igen érdekes jelenség, amit a tanítónak nem 
szabad figyelmen kívül hagynia, az, hogy a 
gyermekek egyéni hajlamai, akár az értelmi, 
akár pedig az érzelmi és akarat i területről, sok-
szor hirtelen változnak. E r r e különösen az élet-
korok változása közben találunk sok esetet. Sok 
ba j keletkezett már abból, hogy a tanító ezeket 
a változásokat nem vette észre s az eszközök 
megválogatásában és alkalmazásában ment to-
vább a megkezdett úton. Így azután célt té-
vesztett, sokszor rombolt is. Éppen azért nem 
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elégedhetünk meg azzal, hogy gyermekeink 
egyéni tulajdonágait csak a nevelés kezdetén 
vizsgáljuk s állapít juk meg, hanem ezek fejlő-

dését, satnyulását és változását állandóan figye-
lemmel kell kísérnünk s nevelési módunkat, esz-
közeinket mindig ezekhez kell szabnunk. 

IRÁNYZATOS TÖBTÉBÍELE1TA3ÍÍTÁS. 
írta : dr. ŐSZ BÉLA. 

lap folyó évi 18. számába cikket ír tam a 
nemzeti önérzetre való nevelésről és ott több 
helyen hangoztattam, hogy irányzatos (tenden-
ciózus) történelmet kell tanítani. El kell tehát 
mondanom, hogy miként képzelem azt. 

Nem adok itt tanítási vázlatot, csak azt jelö-
löm meg, hogy a nemzeti önérzet fejlesztése 
szempontjából mit kell különösen kiemelni. 
Egész nemzeti történelmünk ily szempontból 
való tárgyalására itt nincs terem. De erre nincs 
is szükség. Az alábbiakban csak szemelvényeket 
nyújtok, e példák nyomán az itt nem szereplő 
többi egységnél kiemelendő részletekre kiki ma-
gától is rájön. Arról sem beszélek, hogy milyen 
mértékben lehet e részleteket a 10—11 éves, a 
18—21 éves i f jaknak s az öregebbeknek nyújtani , 
mert ezt is maguktól oldják meg a tanítók és 
szakavatott előadók. 

A vérszerződés ismertetésénél például, ha ma-
gát az eseményt már elmondottuk, azt kell ki-
emelni, hogy e szerződés megkötésével a ma-
gyarság egységes nemzetté alakult. Olyan idő-
ben történt ez, amikor sok ma szereplő nemzet 
még kezdetleges közjogi viszonyok közt élt. Ki 
kell emelni azt is, hogy a hét vezér bölcs be-
látásából az összetartás vált vezető nemzeti gon-
dolattá. Meg kell magyaráznunk, hogy mily erő 
rejlik az összetartásban. Át kell hozni az össze-
tartás vágyát jelenünkre is és megértetni, hogy 
csak akkor lehet jövőnk, ha honfoglaló őseink 
példáját követjük. 

Amikor honfoglaló őseinkről beszélünk, r á 
kell mutatni arra , hogy a haza határán meg-
jelenő magyarság nem barbár csorda, hanem 
az akkori időkhöz képest magas színvonalon álló 
egységes nemzet. Ezt igazolja, hogy hadvezére, 
harcmodora, fegyverzete különb volt, mint bár-
hol másutt Európában. Minél fejlettebb egy 
nemzet, annál magasabban áll hadművészete. 
Így volt ez a múltban, de a jelenben is. Az, hogy 
ellenségeiket mindenütt leverték, már magában 
is azt bizonyítja, hogy kiválóbbak voltak a 
többi nemzetnél. 

De azt is tudjuk róluk, hogy járatosak az írás 
mestereégében, politikusaik, diplomatáik bölcs, 
megfontolt, körültekintő emberek voltak, sem 
Bizánc, sem mások csalafintasága nem fogott 
ki raj tuk. 

Költőik, dalosaik kiválók voltak. 
A termelő gazdálkodást már Nyugat-Szibériá-

ban elkezdték s Meotisz-parti hazájukban rend-
szeresen művelték a földet. 

Iparuk is fejlett volt. Sátraikat festett ládák-
kal és egyéb faragot t dolgokkal, arany-, ezüst-
és bronztárgyakkal díszítették. Szerették a szé-
pet, választékosan öltözködtek, fejlett kereske-

delmet folytattak a szomszédos népekkel. Mindez 
azt mutat ja , hogy művészi érzékkel bír tak, ami 
kedvező fényt vet műveltségükre. 

Őseink a honfoglaláskor még nem voltak ke-
resztények, de azért olyan életet éltek, amely 
abban az időben sok keresztény népnek is be-
csületére vált volna. Egy Istent imádtak, szülei-
ket, őseiket tisztelték, hittek a lélek halhatatlan-
ságában, egy szebb és jobb túlvilági életben. 
A keresztény vallást ismerték s a keresztény 
hittel szemben bölcs türelemmel viseltettek. 
Megtartották atyáik hitét, de közülük sokan 
már ekkor keresztények voltak s e keresztény 
testvéreiket éppúgy megbecsülték, mint az ősi 
hitet vallókat. Sohasem zavarták a kereszténye-
ket vallásuk szabad gyakorlásában. 

Életük tiszta volt, csak egy feleséget tartottak, 
a többnejűséget megvetették. A feleség egyen-
jogú társa volt férjének. A fér j mindenét meg-
osztotta feleségével és a legnagyobb tisztelettel 
bánt vele. 

Őseinket a harcban rettenthetetlen bátorság 
jellemezte, dacoltak a nélkülözésekkel, a nehéz 
munkát szinte hihetetlen energiával bírták, Izzó 
szabadságszeretet hatotta át őket. Tekintélyesek 
és megfontoltak voltak, érdeklődtek a köz dolgai 
iránt. Nyíltszívűek, kedélyesek, jólelkűek voltak, 
foglyaikat nem ölték meg, mint az akkoriban 
dívott, hanem szolgálatukba állították és később, 
ha kitűntek, a nemzet t ag ja i közé emelték. Ha 
pedig győztek a harcban és a csatatér az ő ke-
zükben maradt, az ellenség sebesültjeit gyógyí-
tották, visszaadták az életnek. 

Mindezek emelkedett lélekre, nemes emberi 
gondolkodásra mutatnak. Természetes tehát, 
hogy a Kárpátok medencéjében talált népek 
között vezérszerepre voltak hivatottak s egész 
Európára hatással kellett lenniök. 

Az ősmagyarok jellemzésével azért foglalkoz-
tam hosszasabban, mert sajnosan tapasztaltam, 
hogy ezt sok iskolában tévesen, nemzetünk ká-
rára és nem dicsőségére ismertetik. 

A kalandozások korát sokan mint rablóhad-
járatokat tanítják. Ez az elnevezés nem fedi a 
valóságot és nem is alkalmas arra, hogy a nem-
zet önérzetét emelje. Az igazság az, hogy a ka-
landozások kezdetben a honfoglalással állottak 
összefüggésben. Később azért indultak, hogy az 
ellenséges szomszédokat megtörjék, félelmetes 
hírüket költsék és ezzel nemrég meghódított ha-
zájukat biztosítsák. Egyik főcéljuk pedig az 
volt, hogy a környező népeket szövetségre 
kényszerítsék. E háborúk révén több szövetség 
is létesült és a magyarok a szövetséget soha 
meg nem szegték. Nyilvánvaló tehát, hogy e 
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kalandozásokat nem a rablási vágy indította, 
hanem a politikai bölcseség és megfontolás. 

A magyarral rokon hunok és később az ava-
rok, mikor a Kárpátok medencéjét elfoglalták, 
keleti szövetségeiket tartották fenn, nyugattal 
és déllel pedig állandóan hadakoztak. Kelet 
azonban messze volt, onnan segítséget kapni 
nem lehetett, tehát sorsuk már eleve meg volt 
pecsételve. A magyar nemzetnek is ez lett volna 
a sorsa, ha elődei példáját követi. Ettől Szent 
István lángesze mentette meg a nemzetet. Azzal, 
hogy keresztény vallásra térítette népét, Európa 
nemzeteivel testvérré tette. Azzal, hogy a nyu-
gattal kötött barátságot, a nyugat felé nyitott 
országot megmentette a támadástól. De arra is 
ügyelt, hogy nyugat vazallusává ne legyen, 
ezért kért a római pápától koronát. Nyilvánvaló 
tehát, hogy Szent István abban az időben a leg-
nagyobb zseni volt Európában. 

Szent Lászlónál főleg azt kell kiemelni, hogy 
őt választották meg a keresztes hadak fővezé-
révé, mert ez azt igazolja, hogy abban az időben 
ő volt Európa legnagyobb hadvezére, legneme-
sebb lovagja, legbuzgóbb kereszténye és leg-
kiválóbb elméje. 

Kálmán királyunk felvilágosodott gondolko-
zása századokkal előzte meg korát. Tudjuk, hogy 
Európában mindenütt még a XVIII . században 
is égettek boszorkányokat. Ö már a XI. század-
ban kimondotta, hogy boszorkányok nincsenek 
és ezért ilyen vádat emelni senki ellen sem 
szabad. 

II . Endre idejében foglalták írásba nemzetünk 
ősi alkotmányát, aranybulla elnevezés alatt. 
Ez az ősi alkotmány a vérszerződés óta meg-
volt, ami igazolja, hogy nemzetünk már akkor 
is magas színvonalon állott és azóta állandóan 
fejlődött. Az alkotmány írásbafoglalása terén 
csak egy nemzet előzött meg bennünket néhány 
évvel, az angol. De a mienk nem annak mintá-
jára, hanem attól teljesen függetlenül, jogfejlő-
désünk akkori betetőzéseként jött létre. A sza-
badságjogok békés kiterjesztése mindig a kul-
turális és gazdasági haladás bizonyítéka. 

IV. Béla királyunk uralkodásának elején a 
tatárok elpusztították az országot. Béla azonban 
néhány év alatt úgy rendbehozta, hogy a tatá-
rok az újabb támadást nem merték megkockáz-
tatni. Ennél az egységnél azt kell kiemelni, 
hogy a széthúzás a nemzet bukása, míg az 
összetartás olyan erő, mely a legborzasztóbb 
pusztulásból is rövidesen talpraállí t ja az orszá-
got. De hangsúlyozni kell azt is, hogy ilyen bu-
kásból csak nagy király és nagy nemzet tud ki-
emelkedni. E kor tanulságát mai helyzetünkre is 
át kell vinni. 

Mátyás király korának legnagyobb uralkodója 
volt. 0 szervezte Európában az első állandó 
hadsereget. Ö és vezérei a magasabb hadtudo-
mányban olyan jártassággal bírtak, hogy 
Európa többi királyi udvarából tömegesen 
özönlöttek az i f jak ide, hogy a fekete seregben 
a hadviselés tudományát elsajátítsák. De Má-
tyás nemcsak mint katona volt kiváló. Felvirá-
goztatta az ipart, kereskedelmet, sőt a jobbágy-
ság anyagi helyzetén is segített. Ha igazságot 
kellett szolgáltatni, nem nézte, nagyúr vagy 

jobbágy-e az, aki eléje került. A jobbágyok leg-
apróbb ügyeivel sem restelt foglalkozni olyan 
időkben, amikor más országokban a jobbágyo-
kat még emberszámba sem vették. Mátyás ala-
pította a pozsonyi és budai egyetemet, az első 
magyar tudományos társaságot és egyebek közt 
olyan könyvtárat létesített Budán, amelynek 
csodájára jártak a külföld tudósai. Az ő idejé-
ben Magyarország a nyugat védbástyája. Buda 
volt az európai diplomácia, tudomány és művé-
szetek központja. 

Mátyás halála után pár tokra szakadt az or-
szág. János herceget nem fogadták el király-
nak, seregeit szétverték. Az egyenetlenség kö-
vetkeztében Mátyás hatalmas birodalma züllés-
nek indult, — Mohács és utána gyászos korszak 
következett. Ennél az egységnél is azt kell 
kiemelni, hogy a széthúzás a legborzasztóbb 
csapás. 

Folytathatnám a végletekig a magyar uralko-
dók dicsőítését. Az árpádházbeli uralkodók cse-
kély kivétellel nagy emberek voltak és a leg-
kisebb uralkodó tettei közt is találunk olyano-
kat, amelyeket megfelelő világításba állítva, ki-
emelkednek a többi európai hétköznapi uralko-
dók cselekedetei és erényei közül. 

De nemcsak az árpádházi, a vegyesházi kirá-
lyok között is találunk kiváló uralkodókat. Nem 
számítva Mátyást, aki tősgyökeres magyar em-
ber volt, az ideg-en származásúak közt is akad-
tak nagy emberek, például Bóbert Károly és 
Nagy Lajos. 

Ha azt kérdik tanítványaink, hogy miként 
lehetett idegenből ideszármazott emberből ki-
váló magyar uralkodó, erre csak ezt felelhetjük: 
Nemzetünk született zseniális fa j . Az Ür különb 
tehetséggel áldotta meg, mint a többi népet. Ha 
valaki idegenből jött is, de megszerette nemze-
tünket, fenntartás nélkül egész szívével belénk 
olvadt, ennek a földnek bűvkörébe került s a 
népünkkel- való állandó érintkezés teljesen át-
alakította. Nyíltszívűvé, emelkedett gondolkozá-
sává változott és amikor átérezte, magába le-
helte e nemzet nagTrahivatottságát, sziüte ú j 
emberré, magyar emberré született. És ha ő 
maga nem is tudott minden ízében újjászületni, 
de gyermekei már nem őseinek tulajdonságát, 
hanem nemzetünk zsenialitását tükrözték. Kü-
lönösen akkor, ha anyai ágon magyar vér is 
keveredett ereikbe. 

így történt ez Bóbert Károllyal és Nagy La-
jossal is. Már Bóbert Károly is egy gondolat-
ban forrott össze nemzetünkkel és ezért kiváló 
uralkodó volt. De a magyar őstehetség Nagy 
Lajosban virágzott ki egész pompájában, Európa 
akkori legnagyobb uralkodójává téve őt. 

Nemcsak nagy uralkodókat, hanem kiváló 
hadvezéreket, diplomatákat, tudósokat, költőket, 
művészeket is nevelt nemzetünk. 

Hogy csak néhányat említsünk európai hírű 
nagyjaink közül, ott van például Hunyadi Já-
nos, a minden idők legnagyobb hadvezére, aki-
nek emlékére délben ma is az egész világon ha-
rangoznak. Ott van Zrínyi Miklós, a szigetvári 
hős, aki az önfeláldozásra adott példát. Ott van 
Zrínyi a költő, aki nemcsalf mint hadvezér volt 
kiváló, de mint író és költő is. Mint törökverő 
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hadvezért egész Európa ünnepelte, mint eposz-
költő egyedül állott irodalmunkban egész Arany 
János felléptéig. 

Id. Andrássy Gyula Európa legnagyobb diplo-
matá ja volt. Ö teremtette meg a hármasszövet-
séget, mely évtizedeken át biztosította Európa 
békéjét. A hármasszövetséget a világháború szét-
rombolta, de most, amikor Európa vezetői is-
mét emberi megélhetést akarnak adni a nemze-
teknek, ha más formában is, a hármasszövetség 
új ra feléled ós a magyar zseni haló porában is 
ú j diadalt arat. 

Hatalmas példa Körösi Csorna Sándor élete, 
aki forró magyar érzéstől űzetve indult Ázsiába, 
hogy megkeresse az ottmaradt ősmagyarok ha-
záját. Vándorlása közben páratlan szívóssággal 
40.000 tibeti szót í r t össze, megírta az első tibeti 
nyelvtant és szótárt. Elhunyt, mielőtt a roko-
noknak hitt fa j t feltalálhatta volna, de emlékét 
ra j tunk kívül egész Európa, elsősorban az an-
golok őrzik kegyelettel. 

Ir inyi József a gyufá t ajándékozta a világ-
nak. Semmelweis Ignác a gyermekágyi lázban 
pusztuló anyákat menti meg az életnek. Petőfit 
néhány év előtt fedezte fel a külföld s költe-
ményei diadallal vonultak végig Európa orszá-
gain. Madácliunkat a közelmúltban karolta fel 
Európa s most t a r t j a diadalmas körútját az 
egész világon. Szentgyörgyi szegedi tanár ú j 
vitamin felfedezésével az egész szenvedő embe-
riség segítségére siet. Munkácsy Mihály, Zichy 
Mihály, Benczúr Gyula, Lötz Károly, Liszt Fe-
renc, Erkel Ferenc nemcsak nemzetünk, de az 
egész világ legnagyobb művészei. 

Kikapott részletek ezek csak a sok ezernyi 
magyar nagyság zseniális munkásságából. 

Nézzünk szét mai középosztályunk névtelenjei 
között. Tömegével talál juk itt is az olyan zse-
niket, akik ha ktedvező életkörülmények közé ke-
rülnének, mint diadalmas tudósok, írók, köl-
tők és művészek járhatnák be Európa orszá-
gait. 

És a zsenik özönlése szinte kiapadhatatlan, 
mert a gyüjtőmedence, a föld népe is magas 
lelki színvonalon áll. H a bejár juk Európa né-
peit és összehasonlítjuk a magyar parasztot 
más országok parasztjaival, azt látjuk, hogy 
olyan bölcs, megfontolt, előkelő gondolkozású 
földmívesosztály, mint aminő a miénk, nincs 
több a föld kerekségén. 

Mutassunk rá ezekre a tényekre és mondjuk 
meg tanítványainknak, hogy ezek mind a ti test-
véreitek, a ti fa jotok! Bennetek is az ő nagysá-
guk szunnyad, csak akarnotok — a közért, ha-
zátokért dolgoznotok kell és ti is kiemelkedhet-
tek az ismeretlenség homályából. 

Talán a legnehezebb feladat az 1848-as sza-
badságharcot közvetlenül megelőző időknek he-
lyes tanítása. Ebben a korszakban pazar gazdag-
sággal teremtett zseniket a magyar géniusz s 
munkájuk annyira egybefonódott, hogy akkori 
nagyjainkat lehetetlen külön-külön tárgyalni. 
Céljaik, küzdelmeik egybefolynak, együtt kell 
őket bírálni, összehasonlítani, egymással szembe-
állítani. 

E korszak két legnagyobb politikusát: Szé-

chenyit és Kossuthot így is tanít ják, de hibásan. 
Azért hibásan, mert nem azt tanítják, hogy 
mindegyiknek mit köszönhetünk, hanem azt, 
hogy ki volt hasznára és ki volt kárára a nem-
zetnek. E szerencsétlen szempontnak azután az 
lett a következménye, hogy az ország lakossága, 
vérmérsékletének megfelelően két táborra osz-
lott, az egyik Széchenyit dicsőíti és leszólja 
Kossuthot, ez a nagyobb tábor, míg a másik 
Kossuthra esküszik. 

E két történelmi nagyságunknak ilyetén 
szembeállítása károsan hat a nemzeti önérzet 
kialakulására, de a történelmi igazságnak sem 
felel meg. Az igazság az, hogy mindkét állam-
fér f iú a maga idejében megtette azt, amit nem-
zetéért cselekedhetett. Kincse nemzetünknek 
mind a kettő, nem gáncs, de elismerés illeti 
őket. Ha nem minden tervük sikerült, azért ne 
hibáztassák olyanok, akik nyomukba sem tud-
nának lépni. 

Széchenyinek az volt a hivatása, hogy a nem-
zetet tespedéséből felrázza és a reformok út-
jára vezesse. Meg is felelt ennek emberül, nem 
érdemetlenül nevezték őt a legnagyobb magyar-
nak. De Béos észbe kapott s megindította a 
részben nyilt, részben alattomosan vezetett kér-
lelhetetlen küzdelmet. A nemzet az elé a kérdés 
elé került, hogy vagy állja a küzdelmet és ak-
kor győzhet is, vagy hűtlen lesz Széchenyi szel-
leméhez és akkor haladását évszázadokra visz-
szavetik. 

Amikor kétségtelenné vált, hogy a nemzet és 
királya közt a magyar államférfiak legjobb 
akarata ellenére is elkerülhetetlen az összeütkö-
zés, Kossuth egyedül maradt a porondon. Szé-
chenyi eszméit az egész nemzet magáévá tette, 
de az értük való harcért senki sem merte a fe-
lelősséget vállalni. 

Kossuth egymaga állt ki a nemzet igazáért. 
Hihetetlen erővel fogott a szervezéshez. Mun-
ká ja nyomán hadseregek nőttek a földből s a 
kezdetleges módon felfegyverzett magyar csa-
patok tönkreverték, kikergették a tapasztalt ve-
zérek alatt harcoló rendes osztrák hadsereget. 

A diadalok nyomán magára döbbent a nem-
zet. Egyszerre azt látta, hogy ő nem „rút sziba-
r i ta váz", hanem a honfoglaló ősök összes eré-
nyeit magában foglaló, jobb jövőre hivatott 
nemzet. Diadalmasan ívelt a magyar eleven 
erő az ég felé s a megpróbáltatások nehéz hó-
napjaiban magyar zsenik készítették elő a jö-
vendőt. 

Megjött ismét a nemzeti önérzet és a büszke 
dacnak fénysugarában csak epizód volt Vilá-
gos ós az utána következő elnyomatás. A 200.000 
muszkának és 176.000 osztráknak győznie kel-
lett a megtépett, kimerült 28.000 magyar felett. 
A lelkek feiend ülését azonban többé semmi sem 
tudta megfékezni. 

1849 után néhány évvel az uralkodó már az 
előtt a kérdés előtt állott, hogy vagy megbékél 
nemzetünkkel vagy összeomlik a trón s az őt is 
maga alá temeti. 

Ki kellett tehát békülni a nemzettel s amikor 
megtörtént a kiegyezés, a szabadságharc alatt 
kivirágzott s rövid időre lefojtott akaraterő 
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olyan szédületes lendülettel vitte előre a nem-
zetet, hogy csakhamar ismét a legelső európai 
népek közé kerültünk. Ezt is Kossuth lelkesítő 
munkájának köszönhetjük. 

Kossuth a szabadságharc bukása után kény-
telen volt elhagyni az országot, de ez a hatalmas 
energia még száműzetésében sem maradt tétle-
nül. Beutazta a világot és olyan becsületet szer-

zett a magyar névnek, aminőt talán Mátyás ki-
rály óta nem élvezett. Kossuth később is, míg 
élt, de halála után is, kiapadhatatlan erőforrása 
maradt nemzetünknek. Vigyázzunk tehát, ha 
nagy embereinket összehasonlítjuk és egymás-
sal szembeállítva bíráljuk! 

így képzelem én az irányzatos történelem-
tanítást. 

HELYEÜÍRÍÜ ÉS »YELVI MAGYAKÁZATOK 
A IV. OÜZTÁLYBA3Í. 
- DROZDY GYULA KÖNYVE. -

Ismerteti: NÉMETH SÁNDOR, áll. tanítóképzősintézeti tanár. 

A - . i N é p i s k o l a i Egységes Vezérkönyvek" sorozata 
ú j alkotással gazdagodott. Nemrég jelent meg 
Drozdy Gyula tollából a Helyesírás és nyelvi 
magyarázatok a IV. osztályban című vezérkönyv, 
mint folytatása és kiegészítője a szerzőtől hasonló 
címmel már korábban megjelent s a II., III . 
osztály anyagát tartalmazó vezérkönyveknek. 

Szerző a IV. osztály anyagát is ugyanazon alap-
elvek szerint dolgozta fel, mint az előző osztályo-
két. Az előszóban felsorakoztatja ezeket az elve-
ket, melyek közül kiemeli, hogy nem nyelvtant, 
hanem nyelvet kíván tanítani. Az előbeszéd tar-
talmi és szükség szerint alaki elemzése alapján 
állapítja meg u. i. nyelvünknek azon törvény-
szerűségeit, amelyeket a Tanterv a IV. osztály 
tananyagául kijelöl. Hangsúlyozza azt a törek-
vést, hogy a nyelvi jelenségek magyarázatát 
szoros kapcsolatba kívánja liozní a helyesírás 
tanításával. Ezzel az eljárásával nagymérték-
ben fokozza a tanítás gyakorlatiasságát. 

A vezérkönyv első fejezete a helyesírás tanítá-
sának módját ismerteti. A helyesírás tanításá-
nak főelveiül a bőséges szemléltetést, a sok utá-
nozta tást s a folytonos gyakorlást jelöli meg. 
Mind a három tényező valóban igen fontos a 
helyesírás elsajátíttatásánál, de még ezen elvek 
leggondosabb alkalmazása mellett is igen nehéz 
a helyesírás készségének megszereztetése. A vezér-
könyv találóan mutat rá azoknak a szerveknek 
a szerepére, amelyek a helyesírás elsajátításában 
közrejátszanak. A fül mint a felfogás eszköze, a 
beszédszervek mint a kiejtés eszközei, a szem 
mint látási érzetek megszerzője, végül a kéz mint 
a mozgásérzetek előidézője egyforma fontossá-
gúak a készség megszerzésében s ezért valameny-
nyit kellőkép fejleszteni, gyakorolni kell. A IV. 
osztályban fokozottabb mértékben támogatják a 
tanulót a helyesírásban a helyesen végzett nyelvi 
magyarázatok. Mindezek mellett a helyesírás ál-
landó gyakorlását sürgeti a vezérkönyv. A gya-
korlásra alkalmul szolgál mindennemű írásbeli 
munka, amelyet a tanuló végez, állapítja meg a 
vezérkönyv. 

Megismerteti a vezérkönyv a másolás mozza-
natait. A másolás főleg a szemnek a helyesírás 
érdekében való gyakorlására szolgál. A másolás 
készségét a IV. osztályban odáig kívánja fejlesz-

teni, hogy a gyermek már mondatonkint tudjon 
másolni, vagy legalábbis egy-egy mondattöredé-
ket egyszeri elolvasás után le tudjon írni. Igen 
értékes az a figyelmeztetése, hogy a lemásolt szö-
veget hasonlíttassuk össze mondatonkint az ere-
detivel és hogy csakis tartalmilag értékes szöve-
get másoltassunk. 

A tollbamondásnál Drozdy leginkább a fület 
állí t ja a helyesírás szolgálatába. Figyelmeztet 
arra, hogy csak tartalmas, irodalmilag értékes 
szöveget válasszunk a tollbamondás céljaira. 
Útmutatást ad a hibák kijavítására, ami közös 
megbeszélés, szükség szerint a táblán való 
szemléltetéssel történhetik. 

Az emlékezetből való Íratás is eredményesen 
támogatja a helyesírási készség fejlődését. E r r e 
vonatkozóan Drozdy hangsúlyozza, hogy csak 
oly szöveget irathatunk le emlékezetből, amely-
ről meggyőződtünk, hogy a tanulók valóban 
tudják. A leírt szöveget össze kell hasonlítani 
az eredetivel, ami megint a szem gyakorlására 
szolgál. 

A továbbiakban a helyesírásnak a nyelvi ma-
gyarázatokkal, a fogalmazással s az olvasás és 
olvasmánytárgyalással, valamint a többi tan-
tárggyal való kapcsolását fejtegeti a neves 
szerző, mindenütt megismertetve a kapcsolat 
megteremtésében követendő eljárás legfőbb 
szempontjaival. Nagy fontosságot tulajdoní-
tunk azon tanácsának is, hogy a tanulók ma-
guk keressék egy-egy szó helyes leírásának 
módját, ha abban esetleg bizonytalanok, kér-
dezzék meg, vagy maguk keressék meg az 
Akadémia helyesírási szótárában. Mihelyt u. i. 
a tanuló felismeri annak a fontosságát, hogy nem 
mindegy, mit hogyan ír le: a hibáknak egy jó 
része eltünedezik, mert gondja van arra, hogy 
írása helyes legyen. A tanítóképzőintézetek első-
másodévesei, sőt sokszor a felsőbb osztályosok 
közül is egyesek még mindig éretlenek arra, hogy 
ennek fontosságát belássák. Ez egyik főoka, hogy 
annyi baj van a helyesírással a középfokú okta-
tás egész vonalán. Ázok az intelligensebb tanu-
lók, kik a hibátlan írás jelentőségét átérzik, rend-
szerint szinte hibátlanul írnak. Ha már népisko-
lás korukban sikerül a gyermekeket a helyes 
írásmód fontosságára ráeszméltetnünk, igen biz-
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tos alapját vetettük meg a helyesírási készség 
további fejlődésének. 

A következő fejezet a nyelvi magyarázatok mód-
jával foglalkozik. Drozdy hangsúlyozza, hogy a 
Tantervben kijelölt cél eléréséhez nem nyelvtani 
szabályok, meghatározások kellenek, mert a 6—12 
éves gyermek képtelen arra, hogy a nyelv hasz-
nálata közben ezekre támaszkodjék. A tantervi 
cél sok nyelvi szemlélettel és ezeknek némi ren-
dezésével érhetők el. Ebből önként következik, 
hogy a tanítás szemléleteken nyugszik. Útmuta-
tást ad ar ra nézve, honnan vegyük a szemlélte-
tendő nyelvjelenséget tartalmazó példamondato-
kat (szavakat), majd végigvezet egy-egy tanítás 
felépítésének módszeres fokozatain. Igen figye-
lemreméltó az az útmutatása, hogy a nyelvtaní-
tás közben valahányszor erre alkalom kínálko-
zik, a hangsúlyozott s a tartalomnak megfelelő 
hanglejtéssel mondott, tehát az úgynevezett szép 
beszédet is szemléltessük, amire a nyelvi magya-
rázatoknál különösen a táblára írt s a tanítás 
alapjául szolgáló szöveg olvasása és olvastatása 
nyúj t alkalmat. Rendkívül fontos továbbá az az 
elv, hogy a szemléleti anyagot először mindig 
tartalmi, vagyis a jelentés szempontjából vizs-
gáltatja, azt kell tehát elsősorban vizsgálnunk, 
mit fejez ki, mit tudunk meg belőle. Így érzi meg 
a gyermek egy-egy nyelvi jelenségnek beszédbeli 
szerepét. Csak másodsorban kerülhet a sor a je-
lenségek alaki vizsgálatára. A begyakorlás vál-
tozatos módjait is megismerhetjük ebből a feje-
zetből. 

A helyesírás és nyelvi magyarázatok feldolgo-
zására kétféle normál-tanmenetet is közöl a vezér-
könyv, helyesebben szólva: példát mutat a tan-
anyagnak tanmeneti beosztására, megjegyezvén, 
hogy a helyi viszonyoknak megfelelőképen mó-
dosítandó a közölt tanmenet. Mind a két tanme-
net nagy körültekintésre valló, gondos munka. 
Könnyen beilleszthető akármelyik iskola helyi 

, tanmenetébe. 
E bevezető fejezetek után következik a vezér-

könyv gerince: a IV. osztály anyagának mód-
szeres feldolgozása tervezetek alakjában, a tan-
menet sorrendje szerint. Ezeknek különös nagy 
értéke, hogy nem elképzelt tanítások, hanem a 
gyakorlatban végbevitt tanítások írásbeli meg-
rögzítései. Aki Drozdy tervezetének fonalán 
halad, jó munkát végez s biztosan célba jut. 

Minden tervezetben találunk valami érdekeset, 
sok-sok ú ja t és sok-sok gondolatébresztő elemet 
ar ra nézve, miként tehetjük a nyelvi magyará-
zatok s a helyesírás sokaktól „száraz"-nak mon-
dott anyagát érdekessé, változatossá, hangula-
tossá, ötletessé, ami mind csak fokozza a tanítás 
eredményességét. Így például mindjár t az első 
tervezetben, mely a szép beszédről, szép olva-
sásról szól, megkapó a közölt rajz alapján foly-
tatott beszélgetés, melynek során a gyermekek 
könnyen ráeszmélnek, hogy az iskolában is sza-
bad, sőt kell is természetes hangon beszélni s 
ugyanígy lehet olvasni is. Nagyon tanulságos az 
előző osztályokban nyúj tot t helyesírási és nyelvi 
szemléletek felújítását célzó tervezet. Rendező-
munka, de minden mozzanata érdekes, változatos 
és a gyermeket sokoldalú tevékenységre kény-

szeríti; eredményül tudatának előterébe emeli 
mindazt, ami az iskolai szünet alatt háttérbe 
szorult. 

Az ige és annak személyragjai címet viselő taní-
tási tervezet egyik jellegzetes példája a világos-
logikával felépített tervezeteknek. A kapcsoló 
ismétlés során felúj í tásra kerül a cselekvést je-
lentő szó és a személynévmás fogalma, a tárgya-
lás során a személyragos igék jelentése arra való 
világos eszméltetéssel, hogy az ige személyragja 
névmás nélkül is kifejezi a cselekvés személyét. 
Észrevéteti az ikes és iktelen igék ragozása közti 
különbséget is, tisztán csak a használat alapján. 
Ezt a tanítást követi a személyragos igék leírá-
sának gyakorlása. Tudvalevő ugyanis, hogy kü-
lönösen a f-végű igék t-je a sziszegő hangzók előtt 
kiejtésbeli módosulást szenved (összeolvadás je-
lensége: aratsz = aracc). I t t mutat rá ar ra , 
hogy az ily szóalakokat nem a kiejtés, hanem 
a származás szerint í r juk. Így támogatja a 
nyelvi magyarázat a helyesírást, amint ezt a 
vezérkönyv gyakorlatilag is bemutatja. 

Éppily logikus az igemódokról szóló tanítási 
tervezet. Szervesen belekapcsolódik a gyermekek 
előtt már ismeretes kijelentő, óhajtó és felszólító 
mondatokba, amelyeknek állítmánya rendszerint 
jelentő, feltételes, illetőleg felszólító módú ige. 
Ezeknek tartalmi, m a j d pedig alaki vizsgálatából 
szépen kifejti az egyes igemódok fogalmát. 
A további órákon pedig begyakorolják a felszó-
lító- és feltételesmód nehezebb helyesírási esetei-
nek leírását. Ezeknek az alapos begyakorlása 
különösen fontos, inert ezekben az igemódokban 
a leggyakoribb az igék olyatén változása, hogy a 
kiejtés nem egyezik a leiírással. A közölt terve-
zeten igen világosan eszmélteti a kiváló szerző 
a tanulókat a ragozásbeli változásokra. Meg-
keresteti a tövet, módjelet, személyragot s ész-
revéteti a kiejtésben végbemenő változást. Ok-
tóber havának negyedik hetét az ily igék írá-
sának begyakorlásával tölti el. 

Igen tanulságos, hogy az igekötőket nem külön, 
hanem beszédbeli szerepüknek megfelelően az 
igékkel kapcsolatban tárgyalja, mert így vilá-
gossá válik az igekötőnek az ige alapjelentését 
módosító, árnyaló szerepe. Sokkal könnyebb a 
gyermeknek így felfognia az igekötő szerepót 
és jelentését, mint hogyha az igekötős igét olyan 
összetett szónak magyarázom, amelynek az elő-
tagja határozószó (igekötő). Sokkal fontosabb 
ennél, hogy tudják, mikor kell az igekötőt s az 
igét egybeírni s mikor nem. Ennek begyakorlá-
sára kívánja fordítani vezérkönyvünk november 
havának második hetét. A tervezetben nem for-
dul elő, pedig nem ártott volna már itt is eszmél-
tetni a gyermekeket az iskolázott felnőttek írá-
saiban is gyakran előforduló azon hibára, hogy 
ha az igekötő és a hozzátartozó igenév közé sze-
mélyragos ige ékelődik, az igével nem szabad 
egybeírni az igekötőt, mert nem ahhoz tartozik. 
Például Meg akarom fogni, Meg tudod csinálni 
stb. A toll könnyen egybekapcsolja a megtudod 
szót, jóllehet így egybeírva más a jelentése, mint 
az előbbi kapcsolatban. 

Logikus az igeképzésnek az igekötős igékhez 
kapcsolása: az igekötős ige az enélküli alakjához 
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képest iij szó, de másként is, vagyis képzők segít-
ségével is lehet ú j igét alkotni. így jut el a képző 
fogalmához: az alapszó jelentését megváltoztató 
szerepéhez. Segítségül veszi azon tárgyak rajzát, 
amelyeknek nevéből alkalmas képző segítségével 
ige származik. I t t is első helyre teszi a jelentés-
beli különbség érzékeltetését s csak azután tér 
rá a képzett szó alaki tárgyalására, amelynek 
keretében világosan megérteti a kötőhangzó sze-
repét is. 

A főnévről a I I I . osztályban tanultak felújítá-
sához kapcsolódik a főnévképzés. Ennek megér-
tetése most már nem lesz nehéz, mert az igekép-
zés megtanítása során a képzett szók elemei: 
az alapszó, kötőhangzó, képző már tisztázva 
vannak. A képzett főneveknek az alapszóhoz 
képest mutatkozó jelentésváltozását könnyebb 
és világosabb megértetés céljából rajzokkal is 
szemlélteti. Minthogy a szóképzésnél is gyak-
ran történik a hangok közt változás (hasonu-
lás vagy illeszkedés és összeolvadás), pl. köz-
ség - kösség, hegység = lietység, nagyság 
= naccság stb., ezért, igen helyesen, külön időt 
fordít a képzett főnevek írásának gyakorlására. 

Igen szemléletes az összetett főnevek tanításá-
nak módja is. Világosan megérteti, hogy más a 
könyv s a szekrény, mint a könyvszekrény. Esz-
méltet arra, mi szükség van beszédünkben össze-
tett szavakra, valamint arra, hogy az összetétel 
melyik része adja meg a szó alapjelentését, s 
mindjárt megtanít ja helyes leírásukat is. Hasonló 
eljárással építi föl a képzett és összetett mellék-
nevekről szóló tanítási tervezeteket. Mindenütt 
megkapja figyelmünket a szemléletnyujtás és 
tartalmi elemzés világossága, melynek alapján 
maguk a tanulók is könnyen megállapíthatják a 
törvényszerűséget. Az összetett szavakról szóló 
tanítások sorát az összetett szók leírásának gon-
dos gyakorlása fejezi be. Szükség is van erre a 
gyakorlásra, mert az összetett szavakban is gyak-
ran fellép a hasonulás (illeszkedés) jelensége: 
fogkefe = fokkefe, vasgolyó = vazsgolyó. És 
hogy alkalmat adjon a képzett és összetett szavak 
használatára, gondoskodik olyan rajzról, amely-
ről fogalmazva a tanulók tényleg rákényszerül-
nek összetett és képzett szavak használatára. Ez 
a többoldalú gyakorlás míg egyfelől tudatosí t ja 
a nyelvhasználatct, másfelől a helyesírás be-
idegzésének tesz igen eredményes szolgálatot. 

Névmások tanításáról szóló tervezet azzal szol-
gálja a vezérkönyv legfőbb alapelvét, t. i. nem 
nyelvtant, hanem nyelvet kíván tanítani, bogy a 
nyelvtanokban megkülönböztetett nyolcféle név-
más ismertetése helyett megelégszik azzal, hogy 
a gyermekek fel tudják ismerni a névmás abbeli 
szerepét, hogy más szó helyett áll. Ehelyett — 
nagyon helyesen — arra törekszik, hogy a gyer-
mekek szókincsét mennél több névmással gazda-
gítsa s azok jelentését tisztázza. A sűrűbb hasz-
nálatúakat el is nevezi. A maga visszaható név-
mást gyakran használjuk személyes névmás 
helyett, bátran vehető ezen a fokon a személyes 
névmások közé, amint a vezérkönyvben is látjuk. 
Példát nyú j t a vezérkönyv ar ra is, miként lehet 
egy-egy már tárgyalt oívasmányt a megismer-
tetett valamennyi nyelvi jelenség megrögzíté-

sére felhasználni. Az az el járás ez, amelyet ál-
talában elemzés-nek szoktak nevezni, de itt is 
a tartalmi vizsgálódást á l l í t ja előtérbe. I lyen 
szemlélődést majd minden tervezet begyakor-
lási részében találunk ugyan, de a közölt ter-
vezet az eddig tárgyalt jelenségek mindenikére 
kiterjed, összefoglalás ez, tudatosítás, a helyes-
írás szemlélet ú t ján való gyakorlása s általá-
ban nagyon sokoldalú gyakorlása a nyelvi ma-
gyarázatok keretében nyúj to t t ismereteknek. 
(Elkelt volna még egynéhány az efaj ta terve-
zetekből.) 

Drozdy a mondat tárgyának megismertetését 
is logikus felépítésű tervezetben muta t j a be. 
Tgen helyes is, hogy mindjár t itt kitér a több 
tárggyal bővített mondatra s annak helyes-
írására. 

Február havában keríti a sort a határszók meg-
ismertetésére. Az első közöttük a helyhatározó 
tárgyalása. A hely megjelölésének módjai sze-
rint két tervezetet találunk a vezérkönyvben, az 
egyik a ragos névszóval, a másik a névutós név-
szóval ós határozószóval kifejezett helyhatározó 
ismertetése. Bá r a két tervezet elkülönülésének 
oka a kifejezésbeli különbség, tehát az alakiság, 
a tervezetekben a hangsúly mégse erre esik, ha-
nem mindenkor a helyhatározó jelentésének, be-
szédbeli szerepének vizsgálatán van. A ragos 
helyhatározónál külön figyelemben részesíti a 
-ba, -be s a -ban, -ben rag használata közti kü-
lönbséget, ami a helyesírás szempontjából nagyon 
fontos. Képről való fogalmazás, amelyben a hely-
határozókat a tanuló felhasználhatja, teszi tel-
jessé a helyhatározó megismertetését. 

Hasonló gonddal vannak felépítve azok a ter-
vezetek is, amelyek a cselekvés egyéb körülmé-
nyeinek megjelölésére szolgáló határozókat is-
mertetik meg. Nagyon helyesen nem terjeszkedik 
ki a határozók sokféle vá l fa jára , nagyon nehéz 
ezekben még a középiskolába járó tanulónak is 
eligazodnia. Akárhányszor még logikai alapon 
is nehéz megállapítani egy-egy határozóról, hogy 
melyik csoportba volna sorozható. De nem is 
fontos ez; bőven elég, ha a helyet, időt, módot, 
okot kifejező határozókat jelentésükből felisme-
rik. Fontosabb ennél, hogy a határozók körében 
előforduló helyesírási eseteket jól tudják leírni 
(kezébe adtam, kezében t a r t j a ; kézzel-lábbal stb.). 

A jelző megismertetésével három tervezet fog-
lalkozik. Az elsőnek a tárgya tulajdonságjelző. 
Nagyon szemléletessé teszi ezt a tanítást a jelzők-
kel bővített s a jelző nélküli szöveg szembeállí-
tása. Ebből ugyanis könnyen megértik a tanulók 
a jelzőnek a beszédben való szerepét. Különös 
értéke ennek a tervezetnek, hogy a kínálkozó 
alkalmat fölhasználja az udvariasságra való 
nevelés érdekében. A számnévi jelző taní tását 
bemutató tervezet első részében a számnévnek 
a beszédben való szerepét vizsgálják meg a 
tanulók, azután a számnevek különböző fa j tá i t 
ismerik meg. I t t talál alkalmat a keltezés sza-
batos leírásának megtanítására is. Ma jd az 
eddig követett eljárással a birtokos jelzőről 
szóló tervezetet építi föl. A birtokos személy-
ragok ismertetése után az utolsó tervezet a 
jelzőknek és a birtokos névmásoknak monda-
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tokban való alkalmazására mutat tanulságos 
példát. A IV. osztály anyagának teljes feldol-
gozása után szívesen vettünk volna néhány oly 
tervezetet, amely egész, az anyagot olvasmá-
nyokon szemlélve összefoglalja. (Erre koráb-
ban egy példát láttunk, de részletösszefog-
lalásul.) 

A könyv utolsó fejezete a Függelék, amelyben 
gazdag tárházát találjuk a helyesírás gyakorlá-
sára alkalmas szavaknak, mondatoknak. Van 
köztük a mindennapi beszédben használt mon-
dat, szó; van szólás, közmondás, szállóige s nagy 
költőink műveiből vett idézet. A gazdag példatár 
használhatóságát könnyűvé teszi a helyes csopor-
tosítás, tudniillik külön-külön csoportba gyűj t i 
az egyes helyesírási esetek gyakorlására szol-
gáló példákat. 

Drozdy Gyula ez újabb vezérkönyvének át-
tanulmányozása után könnyen megállapíthat-
juk, hogy ez a könyv valóban vezérkönyv. Meg-
testesíti a Tanterv és Utasítás elveit, de nem el-
méleti elgondolással, hanem a gyakorlatban ki-
próbált eljárással. Ott áll a gyermek a közép-
pontban: gondolkozik, okoskodik, ítél s amit el-
gondol, ki is fejezi, miközben szó- és szóláskincse 

bővül, nyelvhasználata tudatosabb lesz. Helyes-
írási készségét nagymértékben fejleszti a sok-
oldalú s állandó gyakorlás, amelynek biztos 
támogatója a világos nyelvi magyarázat is. Ele-
ven, változatos, világos és épp ezért meggyőző 
minden egyes tanítás. Ezen eljárás valóban al-
kalmas arra, hogy nyelvünk iránt a tanulókban 
érdeklődés ébredjen s azt meg is szeressék, szó-
beli és írásbeli kifejezési készségük pedig tökéle-
tesedjék. Különös nagy értéke abban van ennek 
a könyvnek, hogy a módszer területén jobb és 
jobb utakat kereső tanítót rávezeti az ú j utakra, 
de nem azzal, hogy mankónak adja a kezüki e a 
vezérkönyvet, hogy ennek segélyével botorkálja-
nak az ú j úton, hanem azzal, hogy biztos, célba-
vezető utat jelöl ki, amelyen mindenki a maga 
lábán járhat , mert eligazítják azok a gondola-
tok, amiket ez a kiváló vezérkönyv a gondolkodó 
tanítókban fölébreszt. I rányí t ez a vezérkönyv, 
de nem köt meg, mégis célhoz vezet. 

Örömmel üdvözöljük a népiskolai módszer iro-
dalmának ezt az újabb gazdagodását, amelyet 
Drozdy Gyula: Helyesírás és nyelvi magyará-
zatok a IV. osztályban című munkája jelent 
és a jánl juk e nagybecsű művet tanítótestvé-
reink figyelmébe. 

HÁZTARTÁSI (TOVÁBBKÉPZŐ-) 
ÉS MMKAIÜKOLÁK EGYITTMŰKÖDÉSE 

A SZÍ: KS É 4iiTE L E I*E KE>. 
í r ta : VAJ KAI JULIA ÉVA. 

A_nyagiak hiányában még mindig nem lett 
általánossá Budapesten és környékén a nyolc-
osztályú elemi iskola s bár a háztartási (ismétlő-) 
iskola látogatása a tanítói kar fáradhatatlan 
utánajárása folytán ma teljes mértékben meg-
valósul, ez mindössze heti másfélnapi elfoglalt-
ságot jelent a serdülő gyermekek számára. A 
többi időt felügyelet és irányítás nélkül tétlen 
töltik a szükségtelepek lélekölő légkörében. Ez 
lányokra, fiúkra egyaránt vonatkozik. Hiú áb-
ránd, hogy a leány anyja mellett megtanulja a 
háztartási teendőket. A szükséglakásokban nem 
főznek, legfeljebb este krumplit, nincs mosni-
való fehérnemű, nincs javítanivaló ruha, a bú-
torzat édes-kevés. Az anya munka vagy segély 
után jár, vagy ha már teljesen elfásult, tesped-
ten ül a kuckóban, se testi, se lelki ereje, hogy 
gyermekeivel foglalkozzék. A nagy munkakíná-
lat mellett egyetlen gyár sem vállalja a kelle-
metlenséget, hogy a 15 évesnél fiatalabb mun-
kást nélkülözze iskolanapokon, szerencsére, mert 
a vánnyadt, későn érő gyerekek nem bírják a 
modern gyári munka ütemét. 

Csoda-e, hogy a szükségtelepeken már a 12 
évesek között burjánzik a bűn, hogy az iskola-
nővérek mindgyakrabban fedeznek fel megron-
tott kiskorúakat az ismétlőiskolák növendékei 
közötti 

Az iskolások számára ott van a napközi, a 

nagyobb gyermekek oda már nem juthatnak, 
nem is való nekik, nevelőhatású munkára van 
szükségük, nemcsak szórakozásra. 

Ez az a pont, ahol a társadalmi népgondozás 
áldásosán egészítheti ki az ismétlő- (háztartási) 
iskolák működését, munkaiskolaszerű napközi 
otthonok létesítésével. Azokon a napokon, mi-
kor nem mennek iskolába a növendékek, ezen 
otthonokban kézimunkát tanulnak, ének, test-
gyakorlás, rajz teszi változatossá a napot és e 
rendszeres, de a rendes iskolánál fesztelenebb 
együttlétben a pedagógusnak tág tere nyílik a 
jellemfejlesztésre, mely a szükségtelepek gyer-
mekei számára mindennél fontosabb. 

Valóban áldásos egy ilyen munkaiskolaszerű 
otthon működése azonban csak akkor lehet, ha 
szorosan kapcsolódik az ismétlő- (háztartási) 
iskolához. 

Az angol misszió Ecseri-úti munkaiskolája 
immár harmadik éve van abban a szerencsés 
helyzetben, hogy ilyen együttműködést létesít-
hetett a Gyáli-úti háztartási iskolával, melynek 
rendkívül buzgó tantestülete a legteljesebb mér-
tékben igénybeveszi a munkaiskola kiegészítő 
munkáját. 

A munkaiskola célja a gyári munkára való 
előkészítés lévén, csoportrendszert léptetett 
életbe. Az egyes csoportok olyan egységeket ké-
peznek, melyekben közös felelősség fűzi egy-
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máshoz a tagokat. A csoportok élén gyermek-
vezetők állanak, akik kis előmunkásnők funk-
cióit végzik. A csoport közösen élvezi a tagok 
erőfeszítésének eredményét minden téren. Ve-
zető azonban csak az lehet, aki a háztartási is-
kolában is megállja a helyét. A tanulás ered-
ményét feltünteti a csoport zászlós táblája. 
Kétszer évente minden tag, aki kitűnő osztály-
zatot nyert a tantárgyak harmadrészében, a 
magyar zászló egy színét szerzi meg csoportjá-
nak. Év végén a legtöbb zászlóval rendelkező 
csoporté lesz a vándorkép. Az I f júsági Vörös-
kereszt tanulmányi felügyelőket is választ, akik 
időnkint felkeresik az ismétlőiskola tanítónőjét 
és érdeklődnek, hogy melyik tantárgyban ma-
radt el egyik-másik növendék. Ezekkel az idő-
sebb társaik, szükség esetén a munkaiskola 
egyik tanítónője átveszi a hiányosan tudott 
anyagot. 

A háztartási iskola tanítónői közlik, ha vala-
mely rendellenességet tapasztalnak egyik-másik 
növendéknél és a munkaiskola tanítónője, aki 
jóformán naponta találkozván velük, szorosabb 
kontaktusba juthat úgy a növendékekkel, mint 
szülőikkel, igyekszik kikutatni ennek okát. 

Nem egy esetben sierült már megállítani egy-
egy növendéket a züllés ú t ján egyesült erővel. 
Míg azelőtt sisyphusi munkát végzett a ház-
tartási munkaiskola tanítónője, mert hiába ön-
tötte egész lelkét heti másfélnapi munkájába: 
eredményét kérdésessé tette a szükségtelenen 
felügyelet nélkül való ténfergés züllesztő hatása, 
ma tudja, hogy a mag, amit elhint, gondosan 
gyomlált, öntözött talajban fogamzik meg. 

A munkaiskolában ebédet kapnak a gyerme-
kek. Azokon a napokon, amikor a háztartási 
iskolában vannak, az el nem fogyasztott ebéd 
értékét a munkaiskola vezetősége átengedi a 
háztartási iskolának, ilyképen megoldva a sú-
lyos problémát, melyet a főznitanítás okoz ott, 
ahová jóformán csak nincstelenek gyermekei 
járnak. 

Újabban a Magyar Vöröskereszt önkéntes 
Munka Bizottsága Sashalmon, Pestszentlőrincen 
és az Auguszta-telepen létesített hasonló elvek 
szerint munkaiskolát. Az előbbi két helyen máris 
sikerült a kapcsolat megteremtése a háztartási 
iskolákkal, aminek áldásos hatása hamarosan 
jelentkezik majd. 

Kívánatos volna, hogy mindenütt, ahol torló-
dik a nyomor, a társadalom ilyenképen siessen 
segítségére a háztartási ismétlőiskolának, mind-
addig, amíg városszerte meglesz a nyolcosztályú 
elemi. 

Nem oly nehéz feladat ez költség szempont-
jából. Főleg az állami és városi lakótelepek 
gondnokságai, melyek aggodalommal szemlélik 
a gyermekek lezüllését, mindenképen elősegítik 
az ilyen törekvést, helyiséget, világítást, fűtést 
bocsátanak rendelkezésre, hozzájárulván, hogy 
az ebédsegélyben úgyis részesülők a munka-
iskolában kapják meg azt. A növendékek mun-
kateljesítménye igen csekély, az társadalmi 
úton értékesíthető, a felvuházási akciók is 
örömmel adnak varrnivalót. Apróbb költsége-
ken kívül főleg a munkaiskola tanítónőjének 

fizetése jelent terhet, de reméljük, hogy ha 
Magyarországnak nagyszívű kultuszminisztere 
meggyőződik a munkaiskola lélekmentő ered-
ményeiről, ezt a terhet átvállalja. Éppen ebből 
a szempontból szükséges, hogy a munkaisko-
lák létesítői úgy válasszák meg a fiatal tanító-
nőket, akiket szerződtetnek, hogy azoknak meg-
legyen a jogosultságuk esetleges állami meg-
bízatásra, nevezetesen kitűnő és több év előtt 
való képesítésük. Hogy mit jelentenek majd a 
falunak, ahova esetleg végleges kinevezése al-
kalmával küldi ki a minisztérium az illető ta-
nítónőt, azok a tapasztalatok, melyeket a munka-
iskolában a népgondozás körül szerzett, az fel 
sem értékelhető, önkéntes munkaerőknek is tág 
terük nyílik a munkaiskolában, őket illetné meg 
a szabad idő megszervezése, könyvtár vezetése, 
játékok rendezése, valamint a 15—16 éves nö-
vendékeknek munkába helyezése. Ugyanazon 
helyiségben később az Iskolánkívüli Népműve-
lés tanfolyamai is létesíthetők, melyeket a volt 
növendékek buzgón látogatnak. 

Átmeneti intézmény az ilyen háztartási isko-
lához kapcsolt munkaiskola, mely jobb időkben, 
mikor végre meglesz a nyolcosztályos elemi 
iskola, azt a légüres tért hivatott betölteni, 
mely az elemi iskola és a munkábalépés közé 
ékelődik, amint az ipari munka evolúciója fo-
lyamán a munkábalépés ideje mindinkább a 
16. évre tolódik ki. 

ISKOLÁNKÍVÜLI NÉPMŰVELÉS 

Esés, amely emelkedést jelent. 
— Az analfabetizmus csökkenése. — 

M i n d e n magyar ember örömmel és a bizakodás 
fokozódó erejével veszi tudomásul a M. Kir. 
Statisztikai Hivatalnak azt a megállapítását, 
hogy a magyar analfabétizmus a legutóbbi 
népszámlálás szerint 9 egész és néhány tized 
%-ra szállott alá. 

Az örömöt és bizakodást nem csupán ez a 
kedvező statisztikai megállapítás teszi jogo-
sulttá, hanem az a ténykörülmény is, amire 
talán kevesen gondolnak, hogy ez a kétség-
telenül kedvező eredmény tulajdcnkép csak a 
legutóbbi ötven esztendő munkájának az ered-
ménye. 

Ötven esztendő hosszú idő és több vonatko-
zásban számot tesz már a nemzetek életében is. 
Egyes tudományok, különösen a technika, a 
gazdaság, az orvosi tudományok olyan válto-
zásokon mentek át és olyan változásokat 
okoztak az egész kultúrvilágon ötven év alatt, 
hogy ma jóformán rá sem ismerünk már a 
régi ötven év előtti állapotokra. 

Ámde a mindenkire kiterjedő, általános mű-
veltség síkján, amely az írni-olvasni-tudással 
veszi kezdetét, az előhaladás rendszerint las-
súbb szokott lenni, sőt társadami okokból 
akárhányszor hosszabb-rövidebb időre el is 
akad. Ha végigvizsgáljuk az európai nemzetek 



736 N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS'ÍNÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 67. ÉVF. 

kulturális életét, megállapíthatjuk, liogy nincs 
e nemzetek között kettő-háromnál több olyan, 
amelynek általános műveltségi szintje az el-
múlt ötven év alatt aránylag jelentékeny emel-
kedést tüntetne fel, s amelynél az írni-olvasni-
tudók száma feltűnően meggyarapodott volna. 
Éppen ezért tudatos önérzettel jelenthetjük ki, 
hogy hazánk azon kevesek közé tartozik, ame-
lyek az analfabétizmus elleni küzdelem s ezzel 
kapcsolatban a mindenkire kiterjedő művelt-
ség emelése terén az átlagsorból kiemelkednek, 
mert az 1920-i népszámláláshoz viszonyítva az 
analfabéták száma nem kevesebb, mint ü%-kal 
csökkent. 

Az analfabéták számának e csökkenése a 
háború óta is folytonos, következetes és egyre 
gyorsuló. Mintha valami dacos vasakarat 
kezdte volna el ú j r a a munkát a háború után, 
nehezebb erőfeszítéssel ugyan, de annál na-
gyobb keménységgel és szívóssággal. 

Igaz, hogy bennünket a mi történelmi multunk 
is késztet a következetes és folytonos haladásra. 
Nem azáltal, mintha a történelem gondtalansá-
got adott volna nekünk és zavartalanná tette 
volna előszeretetünket. Inkább olyanféleképen 
késztetett minket, mint ahogy a gyöngykagylót 
kényszeríti a testébe került kavicsszem, szün-
telen bántalmakkal és fájdalommal, hogy 
végül is kitermelje magából a drágagyön-
gyűket. 

Nekünk igen sok a pótolnivalónk, még a rég-
múlt időkből. 1848-ig a magyar nemzet jelen-
tékeny fele — a szoros értelemben vett nép — 
elhanyagolt, visszaszorított tömeg volt és 
bár az ősi parasztság lelkében irthatat-
lanul éltek ezeréves vagy még régibb kultúr-
hagyományainak kincsei, mégis az uralkodó 
európai kultúra szempontjából műveletlen 
volt; így tehát a nemzet minden tagjára, 
vagyis a népre, a jobbágyságra is kiterjedő 
írni-olvasni-tudás kérdése jóformán nem is 
volt felvethető. Hiszen 1848 előtt 20—25 évvel 
még azon vitatkoztak az ország vezetői, hogyr 

lehet-e, vagy kell-e magyarul beszélni a ma-
gyar törvényházban, miután a magyar beszéd 
inkább csak a paraszt nyelve volt. A 48-as 
törvények valamennyien együttvéve egy várva-
vár t nagy nemzeti f r iss lélekzetvételt jelentet-
tek, egy izmos munkábaállást , amely munká-
nak nagyrésze kul turál is természetű volt, 
mer t érezték, hogy e téren pótolni kell a mu-
lasztásokat a jövő érdekében. Ám csakhamar 
újabb szenvedés, szegénység és bizonytalanság 
következett a nemzetre, míg végre 1867-ben, 
ha feltételek mellett is, de megnyíltak a nem-
zeti élet és egyben az egész nemzetet átfogó 
nemzeti művelődés út ja i . 1868-ban létrejött a 
kötelező oktatás és iskoláztatás törvénye, majd 
a középiskolai, óvodai stb. törvények, s ezzel 
elindult a küzdelem is az analfabétizmus ellen. 
H a tehát figyelembevesszük, hogy a magyar 
kulturális életnek ekkor történt általános ren-
dezése tulajdonképen csak az 1868. X X X V I I I . 
törvénycikkel vette kezdetét és folytatódott a 
többi törvénnyel a 70-es, 80-as években, akkor 
azt állíthatjuk, hogy az a statisztikai kép, 

amely a magyar analfabétizmus helyzetét fel-
tünteti , tulaj donképen ötvenévesnél nem idő-
sebb, tehát az utóbbi ötven év felöleli a magyar 
analfabétizmus egész terjedelmét, s így jel-
lemző képnek tartandó. 

Tekintetünk azonban most a jövendő felé 
i rányul . Bízvást feltehetjük, hogy az analfa-
béták legutóbbi 9%-os számaránya továbbra is 
csökkenni fog. E feltevésünk nemcsak azon 
alapszik, hogy ma már gondoskodás történik 
a beiskolázási törvény szigorú végrehajtásáról, 
minek folytán az iskolamulasztás, mint az 
analfabétizmusnak egyik fő fo i rása lassan el-
enyészővé válik, és nemcsak azon alapszik, 
hogy ma már iskoláink is sokkal nagyobb 
számban vannak, mint voltak, hanem azon a 
tapasztalaton is, hogy a műveltségnek külön 
eleven ereje van, amelynél fogva szinte magá-
tól terjed és mélyül, s ha egy bizonyos mély-
séget elér, akkor már közszükségletévé válik 
a társadalomnak. 

Megvannak tehát a tárgyi okaink arra, hogy 
az analfabétizmus további pusztulásában re-
ménykedjünk. 

Ez a reménység azonban nem annyit jelent, 
mint hogyha felmentve érezhetnők magunkat a 
céltudatos küzdelem további folytatásától vagy 
fokozásától. Nem szabad elfelejtenünk, hogy 
nálunk az írni-olvasni-nemtudásnák sajátos, 
szinte maguktól adódó forrásai is vannak. Az 
iskolahiány, amely egyes vidékeken még min-
dig fennáll, vagy a tanerőhiány, amely a túl-
zsúfolt iskoláknál mutatkozik, még többé-
kevésbbé múlóknak és átmeneti jellegűeknek 
tekinthetők, mert hiszen a viszonyok javultával 
az iskolaépítés is, a tanerők számának szapo-
r í tása is iijra megindulhat. De mérlegelni kell 
minálunk, Magyarországon, az analfabétizmus 
szempontjából a sajátos települési és társa-
dalmi viszonyokat is. Ezek m á r kevésbbé át-* 
meneti jellegűek és ezért konokabb, állandóbb 
forrásai az analfabétizmusnak. 

Az apróbb falvakon, ahol nincs iskola, a 
szórványokon, a szétszórt tanyákon, pusztákon, 
még ha jó is a közlekedés, akkor is 3—4 kilo-
métert gyalogolni egy elemiiskolás gyermek-
nek, télvíz idején, akárhányszor mezítláb, — 
bizony nagyon nehéz dolog s a rendszeres 
iskolábajárásnak régi nagy akadálya. Amikor 
pedig a kis elemista már megerősödik, 9—10 
éves korában, akkor meg a ma még szokvá-
nyos, külterjes gazdálkodási mód veti ki rá a 
hálójá t és t a r t j a vissza az iskolától. Ha most 
ehhez hozzátesszük azt a körülményt, hogy 
a tanyavilágot a kulturális élet erezetével ma 
még csak vékony szálak kötik össze, s ezért az 
elemi iskolát k i j á r t tanyai i f j ak részére 
a továbbművelődés alkalmai többé-kevésbbé 
hiányoznak, akkor világosan látszik, hogy a 
magyar települési és ezzel kapcsolatos élet-
viszonyok, illetőleg a tanyavilág, ahol körül-
belül három millió ember él, még sokáig for-
rása lesz részben az eredendő, részben pedig a 
visszaeső analfabétizmusnak. 

E g y másik, bár terjedelmében kisebb jelentő-
ségű, de mégsem elhanyagolható nehézség, a 
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mezőgazdasági munkások életviszonyai. A 
nagybirtokokon élő munkások gyermekeinek 
iskolábajáratásáról a birtokos is köteles gon-
doskodni. Van olyan nagybirtokos, aki e köte-
lességnek szeretettel és pontosan eleget tesz, 
de sok van. olyan, aki attól húzódozik, sőt 
annak terheit minden erővel és mesterkedéssel 
elhárí tani igyekszik. Nem tartozik ide e kérdés 
azon részének taglalása, hogy a húzódozó bir-
tokosokkal szemben a közigazgatás kellő kény-
szerrel él, a kulturál is veszteség azonban elő-
áll, mert a cselédek gyermekei ennek követ-
keztében rendetlenül járnak iskolába. A cseléd-
gyermekek analfabétizmusát segíti elő az a 
körülmény is, hogy a szülők, mint gazdasági 
cselédek, tanév közben változtat ják helyüket. 
A szolgálati helyükről való távozással a gyerme-
ket az iskolából kiveszik, a másik iskolába pedig 
vagy későn, vagy egyáltalán nem Íratják be. 
Az ilyen gyermekek megtanulnak ugyan vala-
hogy írni-olvasni, de jóformán semmi elemi 
ismerettel nem bírnak és rövid idő alatt vissza-
eső analfabétákká lesznek. 

Ha ezek után úgy foglaljuk össze az elmon-
dottakat, hogy a magyar analfabétizmus elleni 
küzdelemnek nemcsak a kul túra általánosan 

ismert akadályaival, az út törés nehézségeivel 
kell szembeszállnia, hanem történelmi mulasz-
tásokat is kell pótolnia, a települési viszonyok 
és a társadami viszonyok okozta nehézségeket 
is el kell hárí tania, akkor teljes jelentőségé-
ben tudjuk lemérni a mai 9%-os arányszámot 
és csak ekkor tudjuk igazán mérlegelni és 
értékelni a magyar nemzet harcait a magyar 
kultúra emeléséért. 

És ha majd összes életviszonyaink meglelik 
a maguk szerves beilleszkedési formájá t a 
nemzeti kul túra keretébe, ha kiépülnek a 
tanyai utak, s a tanyai iskolák könnyű meg-
közelítésének megteremtésével a tanyai világ 
a „belterületi" kultúra integráns részévé válik, 
ós a gazdálkodási, egészségi stb. műveltség 
jelentőségének felismerése elér a legszélsőbb 
tanyákig is, akkor a statisztikai kép teljesen 
meg fog szépülni, amely szépség egyúttal a 
nemzet életerejének további emelkedését és az 
egyéni boldogulás ú j és könnyebb ú t ja i t is 
jelenteni fogja. 

Addig pedig folytatni kell az analfabétizmus 
elleni küzdelmet minden rendelkezésre álló 
eszközzel és az eddiginél is nagyobb szívós-
sággal. Ns. 

G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

Éneklőmadaraink védelme. 
í r ta : KISS SÁNDOR. 

A tél küszöbén állunk. Éneklőmadaraink las-
san-lassan alamizsnára, gondozásra szorulnak. 
Ilyenkor elkerülhetetlen, hogy az iskolában ne 
beszéljünk róluk s ne keltsük fel gyermekeink 
érdeklődését, szánalmát irántuk. Mindenhol, de 
különösen ott fontos ez, ahol az a kegyetlen 
szokás dívik, hogy télen át a koplaló, didergő, 
szenvedő madarakat összefogdossák, kínozzák, 
árulják. Elsősorban az iskola van hivatva arra, 
hogy a madarak védelmét a gyermekek értel-
mébe és szívébe vésse. A madarakkal nemcsak 
a madarak és fák napján, hanem egész éven 
át kell foglalkoznunk, különösen adott esetek-
kel kapcsolatban s ilyenkor, a tél küszöbén. 

Ezt a tanítást az időszerűség kívánja. Már 
most kell gondoskodnunk arról, hogy gyerme-
keink a madaraknak ennivalót gyűjtsenek, ma-
dáretetőt, odút készítsenek. A madárvédelem-
ről való beszélgetés és annak gyakorlati meg-
valósítása nemcsak egyes osztályok feladata, 
hanem valamennyi osztályé. Már az I—II. osz-
tályos gyermekek is résztvehetnek az élelem-
gyűjtésben, a téli madáretetésben, gondozásban, 
a III—VI. osztályos gyermekek pedig már ma-

dáretetőt, fészkelő-, búvóodut is készíthetnek a 
szenvedő madaraknak. 

Igen kívánatos, hogy minden iskolának, min-
den osztálynak legyenek gondozásra szoruló ma-
darai. S ez nem lesz nehéz, mert hiszen még 
a városi iskolák környékén is van liget, séta-
tér, kert, ahol madarak tartózkodnak, fészkel-
nek s amelyek iránt valamennyi gyermek ér-
deklődik. Éppen azért ismertessük meg a kör-
nyezetünkben tartózkodó madarakat a gyerme-
kekkel s szóljunk az értelmükhöz, a szívükhöz 
úgy, hogy azokat barátaiknak tekintsék, télen 
át is gondoljanak rájuk, szánják, szeressék, 
etessék. 

Ezt a tanítást lehetőleg kirándulás előzze 
meg. A kiránduláson figyeltessük meg a ker-
tekben, a berkekben, a sétatereken, a határ-
ban, az erdőben élő madarakat. Ezzel kapcso-
latban olyan érzelmeket keltsünk fel, amelyek 
arra indítják a gyermekeket, hogy számukra 
ennivalót, a madáretetőhöz, odúhoz anyagot 
gyűjtsenek. S erre ne a parancs, hanem a be-
lülről jövő jószándék indítsa őket. A gyerme-
keknek nem is kell valami nagyon megerőltet-
niök magukat, mert hiszen faluhelyen egy-két 
marék gabona, ocsu, fadarab, deszka, néhány 
ócska szög, városban egy kis ételhulladék min-
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dig akad. Már a kiránduláson állapíttassuk 
meg azt a helyet, ahova madáretetőt, búvóodut 
helyezhetünk. Nem lesz nehéz a gyermekek lel-
két előkészítenünk arra, hogy ilyeneket készí-
teni vágyódjanak, akarjanak. Ez a vágy, ez 
az akarás már félsiker, mert egy kis további 
indításra nem lesz nehéz azokat el is készíttet-
nünk. 

A tanítás tulajdonképen két részből fog ál-
lani. Az első a beszélgetés, a második pedig 
az etető- és odukészítés. Emellett, természete-
sen, állandóan folyni fog a gyűjtögetés. 

TERVEZET. 
I. 

Előkészítés. 
a) Az érdeklődés felkeltése. Ennek anyag-

vázlata a következő lehet: A múltkor a kert-
ben, a berekben, a ligetben, a határban sétál-
gattunk s a madarakat figyeltük. — Miféle ma-
darakat láttunk? — Ezeken kívül még miféle 
madarak élnek környezetünkben"? — Mindeze-
ket ide nem hívhatjuk, de itt van a képük — 
mondom s nézegetjük éneklőmadaraink képét. 
Miközben nézegetjük ruházataikat, s nagy vo-
násokban, a gyermekek értelméhez mért alak-
ban, szólunk testüknek szerkezetéről s a kör-
nyezetükhöz való alkalmazkodásról is. Szóba-
kerülhet pl. a cinke, a tengelice, a pintyőke, 
a feketerigó, az ökörszem, a sármány, a búbos-
pacsirta stb. Ezekből bizonyára többet megis-
mernek a gyermekek s akkor élményüket is el-
mondják róluk. Ezeket hallgassuk meg s ma-
gunk is beszéljünk el valamely madár életé-
ből egy-egy kedves epizódot. 

b) Célkitűzés. Beszélgessünk ezeknek a ma-
daraknak az életéről! 

Tárgyalás. 
a) A madarak tavaszi és nyári élete. Ennek 

anyaga a következő lehet: A fészekrakás. A fió-
kák kiköltése, felnevelése. (A szülői szeretet, 
gondosság.) Az ellenségek. (A tudatlan, gonosz-
szívű gyermekek.) Tavasszal madárdaltól han-
gos a kert, a liget, az erdő, a berek. Vidám, 
gondtalan az életük, mert terített asztaluk van. 
Tavaszkor mindenütt szálldogál a lepke, dön-
gicsél a bogár és lakmározik a hernyó, de a mi 
kárunkra. 

Nyáron a madaraknak sincs semmi bajuk, 
mert hiszen lépten-nyomon akad bogár, hernyó, 
lepke és egy-két magvacska. Nem is fáznak. 
Egész nap vígan vannak, a fákat, bokrokat jár-
ják s pusztítják a kártékony rovarokat. Mi 
lenne, ha egyszer ezt a munkát abbahagynák!! 
Váj jon hány bogarat, hernyót pusztíthat el 
egy tavasszal és nyáron egy madár, egy-egy 
madárpár s mennyit a madárcsalád? Ha nem 
pusztítanák a rovarokat, aligha ehetnénk gyü-
mölcsöt. A madarak a maguk élelmét keresik, 
de ezzel nekünk is megbecsülhetetlen hasznot 
hajtanak. Micsoda sivár lenne a kert, a határ, 
ha egyszer a madarak eltűnnének! 

b) A madarak őszi élete. Anyag: A bogár-

evők már elköltöztek. De mit is keresnének itt1? 
Hol vannak a bogarak? A lepkék tojásaikat el-
bujtatták, a bábok is el vannak rejtve. Több 
bogár a föld alatt megdermedve téli álmot al-
szik. Ezek alszanak tavaszig, hogy akkor fel-
ébredjenek, kikeljenek s megkezdjék a pusztí-
tást, kártevést. Ki látott már olyan fát, amely-
ről a hernyók, cserebogarak lerágták a leve-
let? Ki látott már olyan fát, amelyet valamely 
bogár pusztított? Az éneklőmadarak már ke-
resgélik, szedegetik az alvókat. Találnak is, de 
mi ez a nyári terített asztalhoz képest? A ma-
darak az emberekhez közelebb húzódnak, mintha 
tőlük kérnének segítséget. Megjelennek az ud-
varokban, a ház körüli kertekben, de még sze-
rények, félénkek. Az őszi hideget már ők is 
érzik, különösen az éjjeleket. Sokat szenvednek 
az esőben, a ködös, nyirkos időben. Mi lesz még 
a télen! 

Mindent hó borít. Zúzmarásak, fagyosak az 
ágak. F u j a szél, kemény hideg van: a mada-
rak fáznak, dideregnek. Még a legjobb búvó-
hely is hideg, mert a szél mindenhová befura-
kodik. A rövid s hideg napon át a zúzmarás 
fákon alig lehet valamit találni. Pedig az éhező 
madarak kikutatják a fakéreg minden kicsi ha-
sadékát. Napról-napra fogy az eleség. A mada-
rak még közelebb húzódnak az emberekhez. 
Megjelennek a szérűkön, az ablakpárkányokon, 
a baromfiak között. Sokszor dideregve, össze-
húzódva ülnek a faágakon. Szenvednek, szo-
morkodnak, búsulnak a mi szegény ingyenmun-
kásaink. Sokszor a konyhaajtón, ablakon is be-
betekintenek s onnan remélnek valamit. Ki lá-
tott már fázó, éhező madarakat? Segítenünk 
kellene raj tuk. 

c) Hogyan segítsünk? Tervezgetés a gyűjtö-
getésre: Ki, mit hozhat nekik? Egy-egy marék 
búza, árpa, kukorica, kendermag, kenderkóró, 
napraforgó, oesu, szalonnabőr, faggyú, zsira-
dék, főtt vagy sült burgonya, tökmag, ételma-
radék, aminek otthon semmi hasznát sem ve-
szik, sok helyen szemétbe dobják. A magvakat, 
zsiradékot, ételhulladékot időnként összekever-
hetnénk, ládába gyüjthetnénk. A napraforgót, 
kenderkórót eléjük tehetnénk. Mennyi kellene 
naponként egy-egy madárkának? A magvak 
gyűjtését már most is megkezdhetjük, az étel-
maradékot, hulladékot majd a télen, alkalom-
adtán. 

Madáretetőt, madárodut is készíthetnénk. Mi 
kellene hozzá? Egy napraforgótányér, erős, ma-
gas szárral. Egy darab deszka, egy kis szöges-
drót vagy tövises gally, búzaszalma vagy zsúp. 
Fádarabból, zsúpból is lehetne csinálni. Desz-
kából, üvegből is. Hol láttunk ilyent? Odút 
deszkából lehetne összeszegezni. Váj jon meg 
tudnánk-e csinálni? — Hogyan? — kérdezem 
s erre megindul a tervezgetés, képzeletben, szó-
val is meg rajzzal kifejezve is. (Leleményes-
ség.) — Készítsük el először kicsibe! — ajánlja 
az egyik gyermek. Ezt el is fogadjuk s egyik 
kézimunkaórán kis madáretetőket, madárodu-
kat csináltatunk. (Az osztályt majd csoportokra 
osztom s minden csoport más-más típust csi-
nál.) — Miféle anyag kellene a kicsikhez s mi-
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féle a nagyokhoz, az igazihoz? — kérdezem, 
mire elsorolják az anyagot. — Kinek mije van? 
Ki mit tudna hozni anélkül, hogy a szülőket 
megterhelnénk1? A gyermekek ezt is, azt is 
ajánlanak. (Ha valamelyik többet ajánlana, 
mint amit saját erejéből megterhelés nélkül 
hozhat, azzal tapintatosan tudatjuk, hogy ne 
hozzon, majd csak előkerül valahonnan. Eset-
leg a tanító jó szíve intézi el.) Ha ezeket el-
készítjük, nem fognak fázni, éhezni a mi kis 
madaraink. 

II. 
a) Madáretető és madárodu készítése kis alak-

ban. Az egyik kézimunkaórán (esetleg több 
órán is) kis alakban készítünk madáretetőt s 
madárodut. Ennél a deszkát kártyapapír, a ru-
dat pálcika helyettesíti. Mindez papírvágással, 
hajtogatással, ragasztással könnyen elkészít-
hető. (Többfélét készíttessünk, kis fedeles ház-
alakút, dobozalakút.) Nem is kell minden gyer-
meknek külön darabot készítenie. Három-négy 
gyermek álljon össze s közös munkával készít-
senek egy kis madáretetőt, szalmásat is, desz-
kásat is. Sőt még madárodut is faraghatnak 

ki kicsiben s papirosból, agyagból madarat is 
tehetnek bele. Oszlopos madárodut is hajtogat-
tassunk papirosból s állítsuk pálcikára. Ha az 
előző évekről van egy-két mintánk, tegyük a 
gyermekek elé, de ne kényszerítsük arra, hogy 
ugyanolyant csináljanak, hanem tervezzenek 
szabadon. Még a szerkesztésbe is csak a végső 
esetben avatkozzunk. Késztessük arra a gyer-
mekeket, hogy előzőleg is, meg az elkészítés 
után is rajzolják le a madáretetőt és madár-
odut. 

b) Igazi madáretető készítése. Először a leg-
egyszerűbb madáretetőt készíttessük el, még-
pedig az egész osztály csak két-három darabot 
készítsen munkamegosztással. Ez így történjék: 
•Faragjunk meg nagyjából 1 és fél. esetleg 2 
méter hosszú rudat. Á vastagabb végét hegyez-
tessük meg, hogy a fagyos talajba könnyebben 
felállíthassuk. Egy négyzet- vagy téglaalakú 
deszkalapnak kerestessük meg a középpontját 
s fúrjuk ott ki olyan vastagon, mint amilyen 
vastag a rúd. A deszkára köröskörül szegeztes-
sünk vékony lécecskét, hogy a ráhelyezett mag 
vagy ételhulladék le ne szóródjék róla. Ezt a 
deszkát illesszük a bot vékonyabb végére s húz-
zuk le a botnak körülbelül egyharmadáig. Vi-
gyázzunk arra, hogy ez a kis asztalka erősen 
álljon a boton. Így azonban a hó az asztallapra 
hullhatna, azért sodronyból vagy fűzvesszőből 
csináltassuk meg a tetőzet vázát. Ennek átmé-

rője jóval szélesebb legyen, mint az asztallap 
s olyan hosszú, hogy fedje az asztallapot. A fe-
dél vázát fedjük be zsúppal vagy kukoricaszár-
ral. Az összekötözésre, megerősítésre vékony 
sodronyt vagy zsineget használhatunk. Az el-
készített madáretetőt vigyük az udvarba, kertbe 
s a pózna meghegyezett végével jó erősen ál-
lítsuk fel megfelelő helyre. Nehogy a macska 
feljuthasson az etetőlaphoz, tövises gallyakat, 
vasszöges sodronyt csavarjunk a rúd alsó ré-
szére. Mindjárt ki is próbálhatjuk, hogy oda-
szállnak-e a madárkák. 

Ennél még sokkal egyszerűbb madáretető az, 
ha olyan napraforgószárra illesztünk vékony 
deszkácskából készült asztallapot, amelyen a 
tányér is rajta van s telve van maggal. Ha 
a magot a madarak kiették a tányérból, azt 
levágjuk s másikat erősítünk rá sodronnyal, 
de úgy, hogy a tányér lefelé álljon. Így a ma-
dárkák az asztallapra állva szedegethetik ki a 
napraforgó tányérjából a magot. Igen célszerű, 
ha a tányér magvas részét bekenjük tiszta 
faggyúval. Az is célszerű, ha a kiszedett mag-
vak helyét tömjük be faggyúval, zsiradékkal. 
Ezt is örömmel szedegetik ki télen át a ma-
darak. 

Az előzőknél kissé körülményesebb a deszká-
ból készült madáretető készítése. Mikor ezt ké-
szíttetjük, előbb közösen tervezzük meg annak 
rajzát, mégpedig nemcsak teljes egészében, ha-
nem részletenként is, adott méretek szerint. Mi-
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kor ez elkészült, a tervnek megfelelően szabjuk 
ki a deszkákat, melyek kereskedésből valók és 
ócska ládák is lehetnek s gyaluitassuk meg 
azokat. A fűrészelést, gyalulást közösen végez-
zék a gyermekek, de a tanító is vegyen részt 
a nehezebb munkában. Ö is egyik tagja legyen 
a dolgozó társaságnak. Olyan, aki vezet, irá-
nyít s a munkát kiosztja. A kiszabás, legyalu-
lás után következzék az összeállítás, mely ré-
szint bevéséssel, részint szegezéssel történhetik. 
Itt is adjunk alkalmat a gyermekeknek arra, 
hogy a munkakönnyítési lehetőségeket s a cél-
szerűséget keressék, tervezzék. Ha jó, fogadjuk 
el, ha nem, vezessük rá őket a helyes kivitel 
módjára. Minthogy ez a madáretető fáradsá-
gosabb, nehezebb munka, ahol szükségét érez-
zük, magunk végezzük a nehezebb, körülmé-
nyesebb munkákat. Ebben az esetben a gyerme-
kek figyeljék, ha csak lehet, bármily csekély-
séget, de segítsenek. Ha mást nem, fűrészelés 
közben fogják a deszkát vagy a legyalult da-
rabokat üvegpapírral simítsák. Itt nem is any-
nyira a munka, mint inkább az akarás, a se-
gítség, a jószándék az, aminek pedagógiai ér-
téke van. Az összeállított madáretetőt állítsuk 
fel a kertben vagy az udvar alkalmas helyén 
s fessük be. Ebben a gyermekek már nagyobb 
munkalehetőséget kapjanak. 

c) Madárodu készítése. Ha van, vagy a bog-
nártól kölcsön kapunk nagyobb fúrót, fúrjuk 
ki egy lefűrészelt fahenger belsejét. Az olda-
lára fúrjunk lyukat s eléje illesszünk egy kis 
pihenőt, a tetejét pedig fedjük be deszkalap-
pal. Alája szegezzünk egy kiálló deszkalapot, 
amire a madárka ráállhat. A fán hagyjuk rajta 
a kérgét is, hogy annál természetesebb legyen. 
A madárodut zsineggel, esetleg sodronnyal erő-
sítsük valamely fára. 

Ennél sokkal egyszerűbb a következő madár-
odu készítése: Készítünk ládadeszkából egy 
olyan négyzetes oszlopot, melynek oldallapjai 
10—15 cm szélesek s elől 30—40, hátul pedig 
27—37 cm magasak. Az aljára, a fenekére olyan 
lapot szegezzünk, mely néhány cm-nyire kiáll, 
hogy a madár rászállhasson, a tetejéről pedig 
a víz könnyen lefolyhasson. Az elejére olyan 
lyukat vágjunk, amelyen a madár befér. Jó, 
ha erre fakérget szegezünk, hogy minél termé-
szetesebbnek lássék. Az így elkészített odút is 
kössük fel falra vagy fára, de előbb valami 
puha szalmát, szénát tegyünk bele fészeknek. 

Ennek a készítése is úgy történjék, hogy 
előbb rajzoljuk le, aztán állapítsuk meg a mé-
reteket, aztán szabjuk ós dolgozzuk ki közösen, 

Begyakorlás. 
Hogy az elkeszített madáretetők valóban te-

rített asztalok legyenek, arról maguk a gyer-
mekek gondoskodjanak. Hogy valamennyi 
egyenlő módon kivehesse a jótékonyságból a 
maga részét, nevezzünk ki heteseket, akik egy-
egy hétig irányítják, számontartják a mada-
rak etetését, úgyhogy abban valamennyi gyer-
mek résztvegyen. Ez a nemes versengést is elő 
fogja idézni, mert minden felügyelő arra fog 
törekedni, hogy az ő felügyelősége alatt a ma-

darak jól éljenek. Természetes, hogy a tanító 
állandóan ellenőrizze az eledelek adagolását s az 
etetés mikéntjét. 

Néha-néha, különösen nagy havazások, nagy 
hidegek idején, közösen figyeljük meg a ma-
dáretető életét, hadd gyönyörködjenek a gyer-
mekek a madarak lakmározásában. Néha-néha, 
különösen karácsony vagy más ünnepek alkal-
mából rendeztessünk ünnepi lakomákat. Ekkor 
a madarak jobbat, többet kapjanak. 

Az etetők megfigyelése így történhetik: A 
gyermekek jól felöltöznek. Alkalmas helyen 
megállunk s nézzük a madáretetőt. Csendben 
vagyunk. Csupán hol a tanító, hol a gyerme-
kek ajkáról hangzik ilyen halk megjegyzés: 
— Már odaszállt egy veréb. — Szedeget. — Ott 
a másik is! — Egy7 cinke röppent a fára. Le-
het, hogy ez is odaszáll. — Már ott is van! 
— Hogy eszik! — Éhes volt már. — Ott a má-
sik cinke is! — Már négy madár lakmározik. 
— Most egy tengelice, most meg egy csíz szállt 
oda. — Az egyik veréb már jóllakott s elrö-
pült. — Talán másik verebet hív. — Hívja a 
párját. — Ott, az ölfa között, ökörszem bujkál. 
— Vájjon odamegy? — Már ott is van. — Sze-
deget, aztán körülnéz. — Az fél. — Most szisz-
szentett. — A társának szólt, hogy jöjjön, mert 
lakoma van! — Ni, az a két sármány egyszerre 
szállt oda! Valamennyien esznek. — Jaj, de 
éhesek lehettek, szegények! — Mennyi madár 
van már a madáretetőben! — Lehet már húsz 
is. — Négy veréb, két cinke.. . — adják össze 
a gyermekek, de bizony az ugráló vendégnépet 
nem tudják megszámlálni. — Egy veréb már 
elszállt. — Az már jóllakott. — Egy cinke is 
elszállt. — Az leült annak a fának az ágára. 
— Nézi a lakmározókat. — Neki már több nem 
kell. — Fél, hogy elrontja a gyomrát, akarom 
mondani a zúzáját. Stb. Stb. A kiszórt eledelt 
a madarak meg sem tudják enni. Jó lesz az 
másnapra is, csak hagyjuk ott. (Az ilyen meg-
figyelés minél többször legyen. Lassan-lassan 
a gyermekek megismerik vagy ismerni vélik 
már az egyes madarakat is. Neveket adnak ne-
kik. — Ott a Kontyos. — Ott az Üreg. — Most 
jön a Ravaszdi. Stb. Ezek már kedveskedések 
s jelei annak, hogy a gyermekek már ismerő-
seiknek tartják vendégeiket. 

Az udvaron, a kertben, vagy a ligetben el-
helyezett odúkat is figyeljük. S mikor már lát-
juk, hogy valamelyik madár betelepedett, kép-
zeltessük el a gyermekekkel, hogy a zimankós 
téli időben mennyire védi az a madárkát a hi-
degtől, a megfagyástól. Mutassunk rá arra, 
hogy itt ellensége sem férhet hozzá, mert a 
kis lyukon nem fér be. Ezek tavaszkor fészke-
lésre is alkalmasak lesznek. Nagy öröm lesz 
az a gyermekeknek, ha látják, hogy az általuk 
készített odúban ütött tanyát a madárcsalád. 

A madarakkal való ilyen foglalkozás nem-
csak hasznos, hanem közben a gyermek lelke 
is nemesedik. Megszereti a természetet s ab-
ban majd nagy gyönyörűségét találja, ami el-
végre is igen fontos kelléke az összhangzatos 
életre való nevelésnek. 
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HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Dunántúli Tanítók Lapja. Első cikkében Huhn 
Gyula aggodalommal nézi a magyar falu éle-
tét s megdöbbentő, de azt hisszük, kissé túlzott 
képet fest a falusi gyermek egészségtelen élet-
módjáról. Mi reméljük, hogy a veszély nem 
olyan nagy, mint amilyennek Huhu Gyula 
látja és a falu lelkiismeretes vezetői a magyar 
falut biztos kézzel vezetik a szebb és erősebb 
jövő felé. Közli a lap Lékay-Lingauer Albin 
országgyűlési képviselőnek a „Vármegye" ok-
tóber havi számában megjelent „Tanítók par-
lamentje" cimű cikkét, amelyben az érdemes 
politikus meleg szeretettel dicsőíti a tanítói 
hivatást, a tanító munkáját s annak nem-
zeti jelentőségét. Hangulatos Pereszlényi Zol-
tán Gárdonyi Gézával foglalkozó dolgozatának 
most megjelent részlete. Cikkben ismerteti a 
lap a Szombathely-Egyházmegyei Rk. Tanító-
egyesület félszázados jubileuma alkalmából 
tartott díszközgyűlést és közli Tantó József 
körmendi tanító „A falu és város egymásra-
utaltsága" című tanítását, melyet a Vasmegyei 
Ált. Tanítóegyesület pályázatán a vezetőség 
első díjjal jutalmazott. Gábor Géza dr. a ma-
gyartalanságok elleni védekezésre és küzde-
lemre buzdítja a lap olvasóit, példákkal bizo-
nyítva, hogy mennyire itt az ideje, hogy nyel-
vünkből kiirtsuk az idegen szavakat, kifejezése-
ket. Ifjúsági és szépirodalmi rovata, az egyesü-
leti élet eseményei, hírek, könyvismertetések te-
szik még változatossá a lapot. 

Népünk és nyelvünk. A Szegedi Alföldkutató 
Bizottság közérdekű folyóirata, szerkeszti Bibó 
István. Magas színvonalon álló tudományos 
folyóirat, "mely néprajzi, társadalomrajzi, nyel-
vészeti és irodalomtörténeti kérdésekkel fog-
lalkozik. Mindjárt az első cikke hosszasan és 
mély tudományos szellemben tárgyalja a „Szá-
mok szerepének és jelentésének kialakulását 
az emberiség történetében". Fölötte érdekes 
az a polémia, amelyet II. Géza, IV. Béla és 
a magyar urak székei címen Bátky Zsig-
mond és Cs. Sebestyén Károly a lap ha-
sábjain folytatnak egymással. Régen elfelej-
tett magyar szavak értelméről ír Implom Jó-
zsef, míg a mesekutatás ós mesegyüjtés iro-
dalomtörténeti jelentőségéről és fontosságáról 
Honti János ír szép cikket. A népi foglalkozá-
sokról és népszokásokról Ortutay Gyula ír, fel-
elevenítve tartalmas cikkében sok elfelejtett, 
örökszép népdalt is. A lapnak Társadalomrajz 
rovata Erdei Ferenc tanulmányait közli s be-

lőle sok tudnivalót tanulunk meg. A tartalmas 
és a magyar tudományos életnek ezt a nélkü-
lözhetetlen folyóiratát melegen ajánljuk a pe-
dagógusok érdeklődő figyelmébe is, mert olva-
sásával ismereteiket, tudásukat gyarapíthat-
ják. 

Gyermekvédelem. Legutóbbi, novemberi száma 
első helyen közli Jabionkay Géza dr. főigaz-
gató lelkes beszédét, melyet a Magyar Szülők 
Szövetségének a Nemzeti Munkahéttel kapcso-
latos kongresszusán tartott. Karácsony Sán-
dor dr. tanár a Félénk gyermekről értekezik, 
Domokos László dr. pedig a telepítés problé-
májával a gyermekvédelem szempontjából. 
Mély fejtegetéseket és meggyőző erejű tudomá-
nyos megállapításokat tartalmaz Máday Ist-
ván dr. egyetemi magántanárnak „A család vál-
sága és a gyermek" című cikke. Az iskolai fogá-
szat jelentőségéről és alig 10 éves múltjáról 
Varga Erzsébet dr. ír. Az iskolafogászat nagy je-
lentőségét misem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy az iskolafogászat megkezdésekor épfoga-
zatú a megvizsgált gyermekeknek csak 2%-a 
volt, az első év végén pedig már 81%-a. Lap-
szemlék, a gyermekvédelem körébe tartozó 
hírek fejezik be a lap novemberi számát, mely 
minden tekintetben méltó a gyermekvédelem 
magasztos eszméjéhez. 

Koszorú. A Petőfi Társaságnak évtizedekkel 
ezelőtt nagyon népszerű folyóirata volt a Ko-
szorú című havi közlöny, mely azonban az 
utolsó évtizedek kedvezőtlen viszonyai miatt 
hosszú ideig szünetelt. Most a Társaság újra 
megpróbálkozik, hogy életre keltse régi nép-
szerű folyóiratát, melyre csakugyan nagy 
szükség is volna. A feltámadt Koszorú első 
füzete október 1-én jelent meg nagyon érdekes 
és változatos tartalommal, melyet József Fe-
renc királyi herceg, továbbá Herczeg Ferenc, 
Hőnyi Adorján, Gyökössy Endre, Gáspár Jenő, 
Havas István, Pékár Gyula, Komáromi János, 
Fahi Tamás, Kállay Miklós, Szathmáry Ist-
ván, Gulácsy Irén, Bán Aladár, Szikra gazda-
gítottak elbeszélésekkel, versekkel és egyéb 
közleményekkel. A lap szerkesztésére a Társa-
ság bizottságot küldött ki, melynek elnöke 
Császár Elemér, tagjai pedig Gáspár Jenő, Ha-
vas István és Lázár Béla. 

Ifjúsági vezető címen megjelenő népművelési 
és testnevelési folyóirat, melyet Novágh Gyula 
főszerkesztő és dr. Sárfay István felelős szer-
kesztő szerkeszt, októberi számában Novágh 
Gyula ír vezércikket a leventenevelésről. A fo-
lyóirat egész tartalma, mint a címe is mutatja, 
az i f júság nemzeti szellemben való nevelésén 
dolgozik és a magyarság művelődésének cél-
tudatos szolgálatában áll. Az új számba még 
Michelics Vid, Árkosy Béla dr., Barton Imre, 
vitéz Csia Sándor dr., Bévész Béla, Ámon 
Imre dr. és Bálint Antal írt talpraesett és tar-
talmas cikket és a folyóirat a Műcsarnokban 
megnyitott Magyar Kiállítással, a Országos 
Reformátos Kiállítással és a Postatakarék-
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pénztár őszi aukciójával is foglalkozik. Azon-
kívül érdekes cikket írt vitéz Szirmay Őrlőn a 
szegedi vasutas leventék mádai táborozásáról. 
Több könyv-, folyóiratismertetést és hírt is kö-
zöl a lap. 

Angol tanügyi lapokból. 

Mezők és sövények. 
M i n d e n tanítónak, aki komolyan fogja fel 
a maga hivatását, filozófusnak kell lennie: föl 
kell vetnie magának a kérdést, hogy mi is az 
emberi természet és mi az embernek a rendel-
tetése. Ebből a szempontból az a tanító, akinek 
egészen kicsiny gyermekekkel van dolga, előny-
ben van azzal a társával szemben, akinek nö-
vendékei már idősebbek. Ez az utóbbi ugyanis 
elmellőzheti a bölcseleti szempontokat s így is 
jó, bár nem legjobb munkát végezhet; az előb-
beni ellenben nem hagyhatja figyelmen kívül 
e kérdéseket és dolgának végezte során vala-
minő módon meg is kell rájok felelnie. 

A mennyiségtant vagy a franciát például 
úgy is eredményesen taníthatni, ha az ember 
nem törődik tanítványai sorsával az iskolán 
kívül, avagy a többi tanítási óra folyamán: az 
illető matematika- vagy francia-tanár marad 
akkor is. Az emberi kapcsolatokat ugyan ő 
sem rekesztheti ki teljesen, mert elvégre ő 
maga is ember s a tanítványai is fiúk vagy lá-
nyok; de neki az a feladata, hogy mennyiség-
tant vagy franciát oktasson s ha nem tanítaná 
ezeket a tárgyakat az előírt alapossággal és 
ütemben, hiába próbálná mentségéül felhozni, 
hogy ő jóakaratú érdeklődéssel viseltetik nö-
vendékeinek általános jóléte iránt: nem sok 
megértésre s méltánylásra találna felsőbbsége 
részéről, mert hiszen emez — a gyermekek min-
den irányú, teljes jólétének szolgálatában — ép-
pen a kijelölt tárgyak oktatására alkalmazta 
őt; de nem bocsátanának meg neki még saját 
növendékei sem, mert egyrészt nem vennék 
jó néven tőle, hogy beleavatkozik egyéb dol-
gaikba, másrészt pedig, mert nagyon is szigo-
rúan számontartják előhaladásukat az egyes 
tantárgyakban. 

A specialistának el kell végeznie a maga kü-
lönleges feladatát. Csak így képes a maga lel-
kületét, a maga emberségét kinyilatkoztatni, 
csak így tudja fölfedezni és továbbfejleszteni 
osztályának s osztálya minden tagjának lel-
kületét, emberségét is. Annyi kétségtelen, hogy 
ha a tanító mélyebb műveltségű, ha foglalko-
zott zenével, utazásokkal, ha megismerkedett a 
képzőművészetekkel, akkor tanítása is gazda-
gabb, magvasabb; ám neki elsősorban mégis a 
saját feladatához kell alkalmazkodnia, a maga 
kenyerét szolgálnia. Bizony, ama különben di-
cséretes rendeltetése folytán, hogy neki mate-
matikát vagy franciát kell tanítania, az a ve-
szedelem környékezi, hogy szem elől találja té-
veszteni az emberi természet, az emberi sors 
végső kérdéseit. S ha tényleg megfeledkezik 
róluk, akkor tanítása csak gépies, technikai 

eredménnyel jár s még ha nem is marad telje-
sen hatástalan, növendékei legfeljebb okulást, 
nem pedig nevelést nyernek belőle. 

Már Aristoteles is hangoztatta, hogy a neve-
lés nem egyetlen meghatározott célra irányul, 
igazi feladata az, hogy általánosságban tökéle-
tesítse az emberi nemet. Az értelem mellett a 
test gyakorlását is megkövetelve, dr. Jacks 
ékesszólóan szintén az „egész ember" nevelését 
tűzte ki célul. Alexandriai Szent Kelemen, aki 
a II. század végén vagy a III. elején könyvet 
írt „A nevelőről", viszont így nyilatkozott: 
„Az erény a léleknek az az állapota, amelyben 
az ésszel összhangzatosan az egész életet szol-
gálja". 

Mindezek bizony nem valami új tanok, de 
úgy véljük, hogy a csupán egy-két tárgyat 
előadó szakoktatóknak, kivált előhaladottabb 
életkorban, nagyon is nehezükre esik e doktrí-
nákra visszaemlékezniök s állhatatosan a ké-
pességek s eredmények összhangjára, vagyis az 
igazi nevelésre törekedniök. 

# 

Ám a kicsiny gyermekek tanítója nem lelhet 
bocsánatot, ha elhanyagolja ezeket a tanokat s 
őszintén szólva, nincs is nagy kísértésnek ki-
téve ebben a tekintetben. 

Kicsiny gyermekeket nem avégből küldenek 
iskolába, hogy ezt vagy amazt megtanulják, ha-
nem azért, hogy tanuljanak meg élni. Ámikor 
az iskolába kerülnek, már van ugyan éltük, ám 
a jó iskolában bőségesebb életet meríthetnek. 
Nem is jó iskola az, ahol a kis gyermek egy-
szerűsége megtörik, ahol az életet szakaszokba, 
ú. n. foglalkozásokba vagy tantárgyakba par-
cellázzák. 

A kis gyermekek tanítójának főproblémája, 
hogy miként őrizze meg növendékeinek egy-
szerűségét, teljességét, különlegességét s egy-
ben mi módon terjessze ki azoknak tapasztala-
tait. Jegyezzük meg nyomban, egyszersminden-
korra, hogy ez olyan feladat, amelyet senki fia 
sem képes tökéletesen megoldani, teljesen be-
tölteni. De igenis, a tanítónak meg kell tennie 
érte mindazt, ami tőle telik, igenis meg kell a 
folyamatot indítania. 

S munkájának küszöbén már szembetalálko-
zik azzal az ősrégi kétellyel, hogy növendékei-
ben melyek a velökszületett hajlamok, melyek 
a szerzett jellegzetességek éá minő viszony van 
mindezek között1? 

Annyi bizonyos, hogy a gyermekek örököl-
nek egynémely hajlamot, a régibb lélekbúvá-
rok szerint sokat, az újabbak szerint keveset. 
Ám akár sokat, akár keveset, a lényeges, hogy 
mik azok a hajlamok? Megnyilvánulnak-e már 
a legzsengébb életkorban, avagy csak bizonyos 
sorrendben, a gyermek fejlődési fokának meg-
felelően1? Ennek megállapítására a legjobb út 
gyanánt ajánlják „a gyermek megfigyelését 
szabad, spontán játszadozása közepette". 

Azonban a játék szóval már oly sokszor s 
oly nagy mértékben visszaéltek, hogy azt más-
sal vagyunk kénytelenek helyettesíteni. Azt is 
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könnyű mondani, de bajos megtenni, hogy 
figyeljük csak meg a gyermeket az ő szabad, 
spontán tevékenysége közben. Mert ez is egyike 
azoknak a szólamoknak, amelyek megzavarják, 
sőt néha egyenesen felbőszítik a gyakorló ne-
velőket. De ezentúl nem fog e szólam senkit 
sem kínozni, mert nyomban kimutatjuk, hogy 
ez sűrített, összevont bók, a legmagasabbfokú 
dicséret a tanítóság számára, 

A gyermek ugyanis nem produkálhat sza-
bad, spontán tevékenységet mindaddig, amíg 
olyan környezetet nem biztosítottunk neki, 
amelyben ezt a tevékenységet valóban ki is fejt-
heti. És íme, ebben rejlik az egész probléma. 

A gyermek tevékeny. Ez a tevékenysége olyan-
fajta alakokat nyer, melyekről mi azt állítjuk, 
hogy azok veleszületettek. De a gyermek csak 
abban a világban: otthonban, iskolában tevé-
kenykedik, amelyről úgy érzi, hogy az egye-
nesen neki való. S ha minekünk nincs sok dol-
gunk az ő örökölt hajlamaival, a gyermeknek 
viszont nincs sok dolga az előkészítésével an-
nak a környezetnek, amelyben neki a maga 
képességeit ki kell fejtenie. 

A szabadság mindig korlátolt, azt a viszo-
nyok szabják meg. A spontaneitást pedig, még 
ha maguk idézték is elő, mindig ellenőrzik a 
körülmények, szószerint: a körülöttünk levő 
tárgyak. A gyermeknek mező: tér kell a maga 
tevékenysége számára, de viszont nincs mező-
határ: sövény nélkül. Ilyen sövény az iskola 
fala, bútorzata, a könyv, a festmény, a lecke-
óra, ilyen sövények vagyunk mi tanítók ma-
gunk is, mert mindmegannyian — korlátot 
szabva a gyermek szabadságának — végered-
ményben képessé tesszük őt arra, hogy meg-
lássa: miféle isten teremtménye is ő. 

Nem építhetünk olyan iskolát s nem végez-
hetjük el benne a tanító munkáját anélkül, 
hogy ne korlátoznók azokat az igazi tevékeny-
ségeket, amelyek számára pedig az iskolát épí-
tettük s amelyeknek kedvéért a tanítóskodást 
ellátjuk. Íme, ez az a tény, amelyről némely 
elméleti tudósok, akik a játék és szabadság ma-
gasztaló énekét zengik, megfeledkeztek. Pedig 
ez világos tény s nincs is rá okunk, hogy fö-
lötte sajnálkozzunk, de igenis jól meg kell je-
gyeznünk magunknak, hogyha sövényeket ál-
lítunk, vagyis körülményeket idézünk elő, ak-
kor azokért minket terhel a felelősség. 

Ami pedig a szerzett jellegzetességeket illeti, 
ezek ama folyamat közepette származnak a 
gyermekben, amint ez reagál a világnak 
(amelybe beleszületett), az otthonnak s az is-
kolának befolyásával, körülményeivel szemben; 
annak az otthonnak és iskolának a hatásával 
szemben, amelynek tagjává lett. 

Ránk, tanítókra hárul tehát a feladat, bizto-
sítanunk, hogy ezek a körülmények alkalmasok 
legyenek annak a viszonylagos szabadságnak 
nyújtására, amelyet rendezett társadalomban 
élvezhetni. Egyszóval: a gyermeket a hozzá-
illő helyre kell eljuttatnunk! Prof. Campagnac. 

Child Education (London), 
1934 októberi szám. 

Német tanügyi lapokból. 

A tanulók az iskolai táblánál. 
A „Schweizerische Lehrerzeitung" legutóbbi 

számában olvashatjuk a tanítási gyakorlatba 
vágó következő fejtegetést: 

Már a 19. században akadtak tanítók, akik a 
tanulókat az iskolai táblánál foglalkoztatták. 
A tanulók a nagy táblán írtak, rajzoltak, nyelv-
tani és természetrajzi feljegyzéseket csináltak. 
Az osztályokban akkor még nem álltak külön 
falitáblák a tanulók rendelkezésére & a tanító 
és növendékei ugyanazt a táblát használták. 
A táblánál való foglalkoztatásnak akkor még 
nem volt hivatalosan előírt módszere, de azért 
voltak olyan tanítók, akik a tanulók ilyen mun-
káltatását rendszeresen és azzal a tudattal vé-
gezték, hogy az iskolai felszerelésnek ez a része 
értékes eleme lehet a tanításnak, ha jól hasz-
nálják. 

A jelen század elején, a pedagógia általános 
fellendülésével kapcsolatban, a fegyelem foko-
zottabb mértékben terelődött a tanításnak erre 
az eszközére. Nemcsak elméletileg fejtegették, 
hanem a gyakorlatban is bemutatták, hogyan 
kell a táblánál való foglalkoztatást véghezvinni 
a tanítás menetének megzavarása nélkül. Bégeb-
ben a tanítók nagyrésze nem szívesen szólította 
növendékeit a tábla elé, mert attól tartott, hogy 
az osztály nagy létszáma és a többüléses padok 
használata folytán a tanulóknak a táblához való 
közlekedése megbontja a rendet és a fegyelmet. 
Az amerikai iskolákban a kérdést már sok év-
vel ezelőtt megoldották az együléses iskola-
padok használatával és olyan falitáblák alkal-
mazásával, amelyek a tanterem falainak hosz-
szában húzódnak s a tanulóktól minden külö-
nösebb rendbontás nélkül megközelíthetők. Ezt 
a rendszert Európában előbb a kisdedóvókban 
vezették be, majd átvették az elemi iskolák is 
s újabban mind általánosabbá válik az alkal-
mazása. 

Mi a pedagógiai előnye a tanulók táblai fog-
lalkoztatásának1? Általában az, hogy a tanítási 
anyag feldolgozásának ez az újabb formája 
gazdagabbá és ennélfogva érdekesebbé teszi a 
tanítást. De azért is hatékony a tanulók ilyen 
munkáltatása, mert sokszor helyettesíteni tudja 
az anyag szóbeli feldolgozását. Egyszerre sok 
tanulót lehet ilymódon foglalkoztatni s a tanul-
tak mélyebben vésődnek a gyermekek emléke-
zetébe. Áz ismeretközlésnek ez az újabb módja, 
éppen újdonságánál fogva, ösztönző és érdeklő-
dést ébresztő tényező. Ha egyszerre nem bocsá-
tunk sok tanulót a falitáblához, ott éppen úgy 
figyelemmel lehet őket kísérni, mint a padok-
ban. Értékes nevelési momentum rejlik abban 
a körülményben is, hogy a tanulónak a táblá-
nál fokozottabb mértékben össze kell szednie 
magát, hiszen itt nemcsak a tanító tartja szem-
mel, hanem a padokban ülő társai is figyelik. 
A félénk és bizonytalan tanulóknál a táblánál 
való foglalkoztatás egyik eszköze lehet a gyen-
geségek legyőzésének. 

A táblai foglalkoztatás főként azoknál a tan-
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tárgyaknál fontos, amelyeknél az ismeretek 
közlése esak a tanítótól kiindulóan, tehát „ex 
cathedra" történhetik. E tárgyaknál ugyanis 
nagy szükség van minden formális képzetgaz-
dagodás hatékony elősegítésére. 

Végeredményben tehát a táblánál való fog-
lalkoztatás az iskola szempontjából alkalmas 
eszköz a tanítás ós nevelés eredményességének 
növelésére, egyúttal aktivitásra késztető mo-
mentum az olyan tárgyak tanításában, ame-
lyeknél egyébként az osztály passzivitása arány-
lag jelentékeny és szembetűnő. A tanuló szem-
pontjából a táblai foglalkozás legkevésbbé sem 
terhes, sőt kellemes kibővülése az öntevékeny-
ségnek. 

TUDOMÁNY, IRODALOM, MŰVÉSZET 

Stuhlinann Patrik dr.: Az ifjúkor lélektana. 
(Scientia aniabilis.) Budapest, Szent István-
Társulat. 1933. (Szent István-könyvek 106. kö-
tet.) (8-r., 178 lap.) Ára 4,— P. 

Stuhlmann Patrik, a gödöllői premontrei reál-
gimnázium tudós igazgatója, ki teljes életét 
egyrészt szeretett tudománya, a pedagógiai pszi-
chológia, másrészt a szívéhez nőtt magyar ifjú-
ság nevelő-tanítása között osztotta meg, ezeknek 
szolgálatában állva méltán hódította el a gyer-
mek-pszichológia részére a scientia amabilis 
(szeretetreméltó tudomány) elnevezést, mely ed-
dig kizárólag a botanika részére volt lefog-
lalva. Ügy érzi, hogy a gyermekre vonatkozó 
tudománynak is olyan vonzó a tárgya, mint a 
növénytané s Gárdonyi Géza szavaival tesz val-
lomást erről a hitéről: „A gyerek az öröm, a 
reménység. Gyenge testében van valami virági; 
ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves 
valója olyan nekünk, mint a tavaszi vetés: Ígé-
ret és gyönyörűség". 

í g y is van valóban. A gyermek nem csupán 
az apának és anyának gyönyörűség, hanem a 
valódi nevelőnek is. A kertésznek nagy öröme 
az, ha feltárulnak előtte növényeinek sajátsá-
gai, ha palántái fejlődnek, nőnek, rügyeznek, 
leveleznek, virágoznak, gyümölcsöt hoznak, — 
hogyne volna akkor boldogság a lelkek kerté-
szére, a pedagógusra nézve, ha kis növendékei-
vel és tanítványaival eredményesen foglalkozik, 
ha tulajdonságaikat megismeri, ha fejlődni látja 
őket s növekedni erényben, tudásban Isten és 
ember előtt. A gyermekkel foglalkozó tudomány 
kétségtelenül scientia amabilis. 

Ez a meggyőződés adja meg egész szellemét 
szerzőnk összefoglaló munkájának, mely saját 
többévtizedes tapasztalatainak és az egész ide-
vágó hazai és külföldi tudományos irodalomnak 
fölhasználásával készülve a megfigyeléseknek, 
adatoknak és példáknak nagy tömegével vilá-
gítja meg a zsenge és serdülő lélek rejtelmeit. 

A testre, az érzéklésre, az emlékezet fejlődé-
sére, a képzelet, a f igyelem és az értelem kiala-
kulására, az érzelmi életre, az ösztön és akarás 
témáira vonatkozó ismereteknek gazdag tárhá-
zából esetek elemzése és tótelek megállapítása 

formájában nagyon sok gyakorlati nevelői ta-
nácsot kaphat a magyar tanító e könyv olvasá-
sakor. 

Különösen becsesek benne azok a fejtegeté-
sek, melyek a játéknak, a tornának, a sportnak, 
a turistaságnak a gyermek lelki élete alakítá-
sára vonatkozó nagy szerepét és jelentőségét vi-
lágítják meg igen reálisan. A mai „sportőrület" 
idején, mely könnyen fejlődik ki a serdülő ifjú-
ság egész világában, szükséges az okos és mér-
sékletre intő szó. Szerzőnk is elismeri az emlí-
tett mozzanatoknak nagy nevelői jelentőségét; 
tisztában van azzal, hogy a testi nevelés in-
tegráns része az egész nevelői munkának s telje-
sen egyenrangú társa az értelmi és erkölcsi ne-
velésnek. Vallja, hogy a torna, az atlétikai gya-
korlatok és a játék, vagyis az egész testgyakor-
lás nem tantárgyat jelentenek az iskolában, ha-
nem a nevelés egy igen fontos mozzanatcsoport-
jának egybefoglalását. Megtalálja és megjelöli 
azonban pszichológiai és fiziológiai alapon azt 
a mértéket is, melyen túl valóban többet árt, 
mint használ a test kultusza. 

Becsesek és szimpatikusak azonban a könyv-
nek azok a lapjai is, melyek a sportnak és já-
téknak, mint nevelő alkalmaknak lelki pendant-
ját, megfelelő párját: az ifjúsági olvasmányo-
kat és irodalmi próbálkozásokat taglalják az 
ifjúkor lélektana szempontjából. Éppen úgy 
nagy haszonnal és okulással olvashatja minden 
tanító és nevelő az ifjúság szociális fejlődésére 
vonatkozó fejtegetéseket is. Nem könnyű meg-
jelölni, szerzőnk könyvének 15 fejezete közül 
melyik a legérdekesebb és legértékesebb. De te-
kintve azoknak a lelki mozzanatoknak jelentő-
ségét, melyek a közösséggel fűzik össze a fel-
nőttek társadalmába majdan belépő és beillesz-
kedő ifjúnak s ezen keresztül a társadalomnak 
jövendő fejlődését és boldogulását, ezt a feje-
zetet különösen becses részletnek tartjuk. Ha-
sonlóan értékes és az egész mű etikai vonalveze-
téséhez nagyon hozzáillő fejezet továbbá az, 
mely a munkának neveléstani jelentőségét emeli 
ki abban a feladatban, mely a pedagógusra vár, 
mikor nevelői munkája közben a lelki élet har-
móniájának megalapozására törekszik. 

Sok más kérdésre is megtaláljuk a feleletet 
Stuhlmann Patrik összefoglaló művében. Az 
ifjú erkölcsi és vallási fejlődése, egészen gya-
korlati kérdések is, mint a nemi életre vonatko-
zók, a pályaválasztás problématikája, tipológiai 
fejtegetések, az ifjúkori fejlődós lehetséges rend-
ellenességeinek vizsgálata stb. mind sorra ke-
rülnek szerzőnknél s együtt adják meg az ifjú-
kor e nagy lélektani szemléjének elméleti és 
gyakorlati értékét. 

Hasznos tanulmányul minden magyar neve-
lőnek és tanítónak el kell egyszer olvasnia Stuhl-
mann Patrik könyvét. Gyulai Ágost. 

Nemes Lipót: Gróf Teleki Sándor. Nemes Lipót, 
a gyermektanulmányozásnak ez az önzetlen 
harcosa, Nagy László régi munkatársa, kegye-
letes emléket állított ezzel a füzettel gróf Te-
leki Sándornak, a szociálpedagógia úttörő har-
cosának. Aki ezt az emlékbeszédet elolvassa, 
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annak lelkében gyönyörűen rajzolódik meg 
gróf Teleki Sándor nemes egyénisége, önzetlen 
munkássága, kristálytiszta jelleme, ideális vi-
lágnézete s önkéntelenül is felsóhajtunk, hogy 
bárcsak minél több olyan harcosa, dolgozó 
munkása lenne a magyar nevelésügynek, mint 
gróf Teleki Sándor volt! 

Bene Lajos: Számolástanítás az elemi iskola 
II. osztályában. Ez a könyv szerves folytatása 
annak a vezérkönyvnek, amit a szerző az I. 
osztály tanítója számára már előzőleg kiadott. 
A könyv első része az I. osztály tanítási anya-
gának ismétlésére ad értékes útmutatásokat. 
Á második részben igen jó tanácsokat ad arra, 
hogy a II. osztály anyagának feldolgozása köz-
ben miféle szemléltetőeszközöket használjunk. 
A harmadik részben a '20—30-ig terjedő szám-
kört dolgozza fel minden vonatkozásban s ez 
egyszersmind például szolgál a magasabb szám-
körök kibővítésére és feldolgozásához is. A 
szerző rámutat a római számok ismertetésének, 
valamint a II. oszt. mérési anyagának feldol-
gozására is. (A könyv ára: 80 fillér. Kapható a 
szerzőnél. Budapest, III., Áldás-utca 9. 

Móczár Miklós: Olcsó népiskolai vegytani kí-
sérletek. A népiskolában a vegytani kísérletek 
rendszerint azzal az okadatolással maradnak 
el, hogy nincsenek hozzá eszközök s beszerzé-
sük nagy anyagi áldozatot kívánna. Természe-
tes, hogy kísérletek nélkül a vegytan tanítása 
csak betűvegytan maradna, aminek a gyermek 
az életben semmi hasznát nem venné. Ezen a 
bajon kíván segíteni Móczár Miklós, a jász-
berényi áll. tanítóképző-intézet neves igazga-
tója azzal a 44 oldalra terjedő füzetével, amely-
ben a népiskola egész vegytani anyagát fel-
ölelő igen olcsó kísérletező eszközök készítését, 
előállítását s a kísérletek lefolyását írja le. 
A könyvben, ahol csak kívánatos, rajzokon 
szemlélteti a szerző az olcsó anyagokkal tör-
ténő kísérletezés módját. A könyv négy feje-
zetre oszlik. I. A vegyszerek és anyagok jegy-
zéke. II. A kísérleti eszközök jegyzéke. III. Kí-
sérleti eszközök készítése. IV. A kísérlet le-
írása. Természetes, hogy a könyvnek túlnyomó 
része a gyakorlati vonatkozású útmutatásokból 
áll, ami nagyban emeli annak értékét. A köny-
vecskét melegen ajánljuk kartársaink szíves 
figyelmébe. (A könyv ára 70 fillér. Megrendel-
hető a szerzőnél a 41.686. számú csekklapon 
vagy postautalványon.) 

Magyarosan. (1934., 7—8. sz.) A Magyarosan leg-
újabb számában Zolnai Gyulának Van-e szük-
ség nyelvművelésünk irányítására? című cikkét 
olvashatjuk legelébb. A cikkíró a különböző tu-
dományok nyelvének idegenszerűségeit veszi 
sorra. Szomorúan kell megállapítanunk, az or-
vosi, a műszaki, a bölcseleti, de még a nyelv-
tudomány is (hogy a politikusok nyelvéről ne 
is szóljunk) tele van, sokszor könnyen pótol-
ható, latin kifejezésekkel. Mint elrettentő példát 
idézi a cikkíró egy orvostanárnak a tetszhalál-
ról szóló következő meghatározását: „a vitális 
energiák intenzitásának minimálisra redukáló-

dása". Ennek jellemzésére azt is megemlíthet-
jük, hogy hat szava közül mindössze a névelő 
magyar. Jelentékeny aztán a német hatás is 
nyelvünkben. Amellett, hogy a latinos idegen-
szerűségek is német közvetítéssel jutnak el hoz-
zánk. Ugyanazok a latin kifejezések fertőzik 
meg a mi nyelvünket is, melyeket a németek 
használnak akár kényszerűségből, akár divat-
ból. Az idegen szavak használata olykor leg-
szentebb nemzeti törekvéseinket is különös vi-
lágításba helyezheti. A békeszerződés módosítá-
sáért való küzdelmünk irányítását egyesületre 
bíztuk. De miért nevezik ezt Revíziós Ligának!! 
A tudós cikkíró szerint Békemódosító Szövetség 
is lehetne a neve. A következő cikk a tanköny-
vek helyesírásának kérdésével foglalkozik. A 
szerző azt a kívánságot hangoztatja, hogy a he-
lyesírás tekintetében való kifogástalan pontos-
ság legyen egyik feltétele a tankönyv engedé-
lyezésének. Érdekes vitázó cikket ír a szerkesztő 
az idegen helynevek magyar elnevezésének hasz-
nálatáról. Megérteti az olvasóval, hogy a Wien 
elnevezés kirí a magyar beszédből, s pl. a Bécs 
névhez való ragaszkodás kötelességszerű önvé-
delem. A Hivatalos irály című közleményben 
Zolnai Gyula azt ajánlja, hogy a törvényjavas-
latok és fontosabb rendeletek fogalmazását 
nyelv és irály szempontjából át kellene vizsgál-
tatni. Ezzel aztán a könnyű megértést is elő-
segítenénk. A magyar nyelvórzék ápolását a 
Magyarságnak ez a füzete is eredménnyel szol-
gálja. 

Murgács Kálmán: Karácsony estéjén. (Melo-
dráma.) Murg'ács Kálmán, egyik legnépszerűbb 
zeneszerzőnk, Karácsony estéjén címmel 6—12 
éves gyermekek részére igen hangulatos, köny-
nven előadható melodrámát szerzett. Karácsony 
havában értékes műsorszáma lesz az iskolai és 
családi ünnepélyeknek ez a Szabolcska Mihály 
örök emberi érzést kifejező, irodalmi súlyú ver-
sére szerzett, szívet-lelket nemesítő munka, zon-
gora- vagy harmóniumkísérettel, mely ízléses ki-
állítású füzetben jelent meg és 1-80 pengőért 
minden könyvkereskedésben kapható. 

Szakái János: A magyar tanítóképzés története. 
Ha az új könyvnek megjelenésénél azt is vizs-
gáljuk, hogy vájjon szükség volt-e annak meg-
jelenésére, akkor erről a könyvről megállapít-
hatjuk, hogy erre már csak azért is szükség 
volt, mert a tanítóképzésnek ilyen összefoglaló 
és tiszta képet nyújtó története még nem jelent 
meg pedagógiai irodalmunkban. A szerző tehát 
igen jó szolgálatot tett a magyar kultúrhistóriá-
nak azzal, hogy könyvét megírta. 

A könyv főbb beosztása a következő: I. rész. 
A rendeleteken nyugvó tanítóképzés. Ez a kor 
1779—1867-ig terjed s főbb mozzanatai a követ-
kezők: A képzésnélküli korszak. Az alsó Ratio 
korszaka. Reformkorszak. Az abszolút uralom 
korszaka. II. rész. A törvényeken nyugvó tanító-
képzés, mely 1868-tól napjainkig terjed. Ezt a 
kort a szerző a következő fejezetekben tár-
gyalja: A három évfolyamú tanítóképző. A n é g y 
évfolyamú tanítóképző. Az öt évfolyamú tanító-
képző. 
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A szerző ebben a csoportosításban vonul vé-
gig a tanítóképzés egész múltján, annak minden 
főbb mozzanatán. A könyv stílusa könnyed és 
világos és valóban tanulságos, élvezetes olvas-
mány. Szerzőjétől még sokat vár a pedagógiai 
irodalom. (D.Gy.) 

Hazafias színművek szavalókórusra. „Nem! 
Nem! Soha!" „Igazságot Magyarországnak!" 
„Talpra magyar!" Ezeken a címeken most je-
lent meg három hazafias tárgyú, egyfelvonásos 
színmű, melyet Tiboldi József iskolák, dalár-
dák, cserkészek, leventék ós műkedvelő egyesü-
letek számára írt. Hazánk jelenlegi helyzetében, 
mikor nemzeti jogainkért csak a kultúra fegy-
vereivel harcolhatunk, a tanítók, tanárok, kar-
nagyok s mindazok, kik a nép kulturális veze-
tésére hivatottak, az igazságért folyó küzdelem-
ben olyan segédeszközt nyertek ezekben a szín-
művekben, melyek segítségével a társadalmat 
egy nagy érzésközösségbe és egy egységes nem-
zeti akaratba lehet olvasztani. Mindhárom szín-
mű könnyen előadható, lelkesítő, nagyhatású da-
rab. Mindazonáltal nem olcsó hatásvadászatra, 
hanem komoly, céltudatos, nevelésre hivatott, 
maradandó alkotások. Egy füzet ára 2 P. Meg-
rendelhető a szerzőnél: Pestszenterzsébet, Vas 
Gereben-utca 11. ós minden könyvkereskedés-
ben. 

„Magyar mesék". Összeállította: Baloghy Mária. 
(Atkenaeum-kiadás.) 

Közel húsz bájosnál-bájosabb magyar mesét 
állított össze és dolgozott fel Baloghy Mária 
ebben az ízléses meséskönyvben. Kicsinyeink-
nek sok öröme lesz, ha a ragyogó karácsonyfa 
alatt kezükbe vehetik ezt a szép könyvet, hogy 
elmerüljenek a mesék világában, olvassák a 
„Koró és kis madár", „A Kacor király", „A kis 
ködmön", „Gagyi gazda", „A király nyulai", 
„János királyfi és Szélike", „A vitéz szabó", 
„A vasfejű ember" történetét és a kötetben levő 
többi elbeszélést. 

Florence Montgomery: „Gyermekszív rejtel-
mei". Fordította: Baloghy Mária. Sipos Béla 
rajzaival. (Athenaeum-kiadás.) 

Kétségtelenül jó szolgálatot tett az Athe-
naeum, amikor lehetővé tette, hogy F. Mont-
gomerynek ez a szép és értékes gyermek-
regénye a magyar könyvpiacon megjelenhes-
sék. A szerző ezt a regényét kétségtelenül a 
serdülő gyermekek kezébe szánta, mégis érdek-
lődéssel olvashatják azt a felnőttek, különösen 
a pedagógusok is, mert a gyermeki lélek olyan 
rejtett és titkolt értékeit tárja fel, amelyekről 
még a közvetlen környezet is alig szerezhet tu-
domást, amelyeket még a gondos édesapa is 
csak a gyermekléleknek e földi élettől való vá-
lásának pillanataiban vesz észre. 

A regény főhőse az előkelő angol úr anyát-
lanná vált kis fia, aki tipikus példánya a ra-
koncátlan, szeleburdi gyermeknek. Látszólag 
nem érdekli más, mint a játék, a csinytevés, 
mindig újabb és újabb csinytevéseken töri a 
fejét. Legfőbb gondja, hogy nem kedvelt nevelő-

nőjének borsot törjön az orra alá s hogy ennek 
bosszúsága, ijedelme minél nagyobb legyen, 
vállalkozásaiba állandóan belevonja gyenge 
fizikumú, elkényesztetett kis öccsét is. 

Az apa sokszor elgondolkozik azon, hogyan 
lehet az, hogy ennek az erőtől duzzadó, alap-
jában nemeslelkű fiúnak soha sincs egy komoly 
gondolata, nincs egy gondolata, amely a nem-
rég elhúnyt, forrón szeretett édesanya után 
szállna. Azt azonban nem látja, amikor íia tit-
kon besurran az állandóan elsötétített szobába 
s ott az elhúnyt édesanya képe alatt zokogva 
borul le, hogy esengve hívja vissza azt, aki 
rövidke életének legdrágább kincse volt. Csak 
akkor lát be az apa gyermeke lelkébe, veszi 
észre annak féltve őrzött nagy értékeit, mikor 
kis fia engedetlenségének áldozata lesz s lassú 
halódásában megszelídülve azzal a tudattal, 
szinte örömmel búcsúzik rövidre szabott életé-
től, hogy újra egyesülhet azzal, akit ő a leg-
jobban szeretett s akinek ő megértett drága kis 
fia volt. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Jugenderinnerungen von Jan Ligthart (Jan 
Ligthart ifjúkori visszaemlékezései). A hollan-
dus eredetiből németre átültette W. Henss. 
Weimar, 1932, 214 lap. 

Nagy emberek életrajzának hatásos szerep 
jut a nevelés egész folyamán: olvasásuk és 
méltatásuk mintaképül követendő példákat ál-
lít az ifjúság elé. Még közvetlenebbül hatnak 
az önéletrajzok, amelyeknek hősei visszaemlé-
kezéseiket, élményeiket, tapasztalataikat és az 
ezekből leszűrt tanácsokat, életelveket közvet-
lenül mintegy első kézből tárják az olvasó elé. 
Ilyen vonatkozásban a pedagógus legjobban 
saját nagymestereinek idevágó munkáit érté-
kelheti és értékesítheti. Voltaképen élete alko-
nyán minden a közpályán működő embernek 
számot kellene vetnie hivatásában végzett 
munkájával: a tévedéseken és csalódásokon ke-
resztül így kialakult érett életbölcseségének ta-
nulságait az utódok számára megörökíteni, 
gyümölcsöztetni. A pedagógiai élet- és önélet-
rajzok erre két fokon adnak alkalmat: első íz-
ben, amikor a jelölt hivatása küszöbén vissza-
pillantást vet saját ifjúságára, iskolázására és 
élményei alapján az elszenvedett rosszat saját 
növendékei érdekében kerülni, az élvezett jót 
viszont követni igyekszik; majd pályája alko-
nyán, amikor saját fejlődése során szerzett 
érett és tisztult pedagógiai élettapasztalatait a 
tanítói utánpótlás számára értékes örökségül 
hagyja hátra. 

Idevágó figyelemreméltó munkákkal a német 
pedagógiai irodalomban is találkozunk. Így 
Ludwig Wiese (1806—1900), a porosz kultuszmi-
nisztérium középiskolai osztályának vezetője 
1884-ben adta ki „Pädagogische Ideale und Pro-
teste" (Pedagógiai eszmények és tiltakozások), 
majd 1886-ban kétkötetes „Lebenserinnerungen 
und Amtserfahrungen" (Életbeli visszaemléke-
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zések és hivatalbeli tapasztalatok) című mű-
vét; Hermann Lietz (1868—1919) a Lander-
ziehungsheime néven világszerte elterjedt „új 
iskolák" megalapítója pedig „Von Leben und 
Arbeit eines deutschen Erziehers" (Egy német 
nevelő életéről és munkájáról) írt könyvet, 
amely 1922-ben 3. kiadásban jelent meg. 

Nagyjában ebbe a keretbe illeszthetők be Jan 
Ligthartnak, a „hollandus Pestalozzi"-nak (1859 
—1916) Visszaemlékezései, amelyeknek eredetije 
több kiadást ért el és hazájában valóságos nép-
könyvszámba megy. A szerző, aki fényes aján-
latok ellenére mindvégig megmaradt egyszerű 
tanítónak, gonddal telt szülők készséges ta-
nácsadójának, a szegények és az utcák gyerme-
kei pártfogójának, ebben a könyvében, nem kí-
mélve önmagát és másokat, 23 fejezetben lep-
lezetlenül megír mindent, ami az óvodától 
kezdve 12 éves koráig vele történt és emlékeze-
tében megmaradt. (Nagy kár, hogy a szerző, 
„ha Isten életet és erőt ad", nem folytathatta 
értékes önvallomásait későbbi fejlődésére, is-
kolázására vonatkozóan, 204—5. lap.) Mint az 
írott szónak is mestere, színes, fordulatos és 
minden áltudományosságot mellőző egyszerű 
nyelven, bájos közvetlenséggel, hol humorosan, 
hol a félszegségeket kíméletlenül ostorozva, 
adja elő mondanivalóját: szórakoztatva tanít, 
mindvégig lenyűgöz. 

Ezt a könyvet már tárgyánál, jellegénél fog-
va sem lehet kimeríteni, ezért mintegy ízelítőül 
csak néhány jellemző részlet, epizód és találó 
megjegyzés közlésére szorítkozunk, amelyek a 
szív és az okosság emberét a természetes ne-
velés apostolaként mutatják be. Mindjárt az 
elején egyik kegyetlen „rabszolgatartó" tanító-
jának viselt dolgairól emlékezik meg: elfojtott 
dühvel, izzó bosszúval szemlélte az osztály, 
amint egyre-másra üstöküknél fogva cibálta a 
gyermekeket. Egyszer azonban megjárta: ép-
pen hatalmas ütéseket mért egy fiúra, amikor 
annak bátyja az utolsó padsorból vadul előre-
rohant, rávetette magát a tanítóra és az egész 
osztály örömrivalgása közepette ott ütötte, 
ahol érte. „Ez a fiú hős volt, olyan, mint a tűz-
oltó, aki a tűztengerbe ugrik, hogy egy gyer-
meket megmentsen." Egy másik helyen a tan-
díjnemfizetés tragédiáját így írja le: „Már he-
tek óta nem fizettem meg a tandíjat. Vájjon 
tudják-e a tanítók, akik szigorúan megróják 
a gyermekeket, amiért a tandíjat elfelejtették", 
hogy valójában milyen az a gyermek? Bizo-
nyosak lehetnek benne, hogy emiatt otthon 
már heves jelenetek játszódtak le. A gyermek 
tandíj nélkül nem akar iskolába menni, ám az 
anya sem rendelkezik a szükséges pénzzel. A 
gyermek habozik, sürget, sír, kpvetel, megáll 
a fal mellett, de anyja mégsem képes a pénzt 
előteremteni. Végül így szól: „Mondd csak, 
hogy elfelejtetted", de a gyermek jól tudja, 
hogy ott sem a tanító, sem társai nem fogják 
elhinni. Végre öt perccel nyolc előtt kirohan az 
ajtón, vörösre sírt szemmel és tépelődve megy 
az iskolába. S amikor itt szégyenkezéstől pi-
rulva és büszkeségében megalázva, anyjának 
megbízását zavartan utánhazudja, miközben 

társai, hála szüleik jólétének, biztonságban rin-
gatóznak és őt végigmérik, tanítójától még ala-
posan kikap. Hogyan lehetséges ez?..." 

Hogy megszabaduljon e gyötrő anyagi gon-
doktól, Ligthart 12 éves korában felcsap „sze-
minaristának": a kicsinyeket megtanítja ol-
vasni-írni és kiélvezi a korlátlan parancsolás 
és tiltás lehetőségeit, mint a felsőbbség első 
kedvezését. „Ugyanezt tapasztalhatni a gyerme-
keknél, amikor iskolásdit vagy katonásdit ját-
szanak, de a fiatal szülőknél és tanítóknál is." 
A sok közül kiragadunk még néhány életrevaló 
gondolatot: tanácsot, elvet, kritikát. „Gyerme-
kek belsőleg éreznek meg minket" (annak ötle-
téből, hogy egy régi tanítójának külső meg-
jelenése idővel teljesen elmosódott nála, egész 
belső lényét azonban világosan megőrizte em-
lékezete). „Ezért ne komédiázzál az ifjiisáí'gal 
és ne hidd, hogy azért, mert gyermekek, nem 
veszik észre belső lényedet, amelyet szívük ca-
mera obscurájában híven lefényképeznek." A 
szülőknek és tanítóknak szól a következő figyel-
meztetés: „A pedagógiának egyszerűnek kell 
lennie, mert egyszerűek azok az emberek, akik 
alkalmazzák.. . Mi hasznom van olyan peda-
gógiából, amelyet az anjrák nem értenek m e g . . . 
Minden nevelésnek a felnőtteknél kell kez-
dődni". Az egyoldalú ismeretközlés ellen for-
dul ezzel: „Olyan képzésben volt részem, amely 
csaknem kizárólag az emlékezet megtöltésére 
irányult; ezt meddő idő- és eltékozolt erőpazar-
lásnak tekintem, amely legjobb esetben hülyék-
nek való" s így tovább. 

Ligthartnál nem vált be a hazájában nem 
érvényesülő prófétáról szóló mondás, mert hír-
neve nemcsak világszerte terjedt el, hanem 
személye abban a megérdemelt magas kitün-
tetésben is részesült, hogy Juliána királyi her-
cegnő tanítója lett. Egy külföldi összejövetel 
alkalmával személyesen is megismerkedtem 
vele: elvezetett iskolájába, amelyen fényből és 
melegből szőtt derű áradt végig. Vajha minden 
iskolában így lenne. k f . 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Az olasz nemzetnevelésügyi minisztérium 
újabb átszervezése. 

Ennek a minisztériumnak (Ministero dell'-
Educazione Nazionale), amely 1929 szeptember 
előtt még a „Közoktatásügyi minisztérium" 
(Ministero della Pubblica Istruzione) nevet 
viselte, hatáskörébe tartoznak most a felső-, 
közép- és alsófokú iskolák, az összes testneve-
lési szervezetek, a tudományos intézetek, köz-
könyvtárak, múzeumok és művészeti gyűjtemé-
nyek, régészeti ásatások. Ellenben a vallás-
ügyekben —- eltérőleg a nálunk fennálló be-
osztástól — az igazságügyminisztériumot (Mi-
nistero della Giustizia), illetőleg ennek minisz-
terét, a „királyi pecsétőrt" (Regio Guarda-
sigilli) illeti meg a döntés és intézkedés joga. 

A nemzetnevelésügyi miniszter mellett 1929 
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óta két allamtitkár (sottosegretario di Stato) 
működik, míg azelőtt csak egy volt kinevezve. 
Ugyanis a miniszter állandó helyetteseként 
szereplő államtitkárén kívül az utóbb létesített 
második államtitkári állás az egész ifjúság 
testnevelésügyét egységesen irányító főtiszt-
viselőnek van fenntartva, az „Opera Nazionale 
Balilla" legfőbb vezetőjének. 

A miniszter és a két államtitkár közvetlen 
rendelkezése alá a központi szolgálatban a mi 
főosztályfőnökeinknek megfelelő hat főigazgató 
(direttore generale) és egy főfelügyelő (ispet-
tore generale) van beosztva. 

A főigazgatók mindegyike a különböző ágak 
ügyeit intéző egy-egy főosztály élén áll. Ezek 
az ágak a következőképen oszlanak meg: 
1. elemi oktatás; 2. középiskolai oktatás (éspedig 
az 5 osztályú ginnasio, a 8 osztályú humanisz-
tikus gimnázium: liceo classico, a reálgimná-
ziumunknak megfelelő liceo scientifico, a tanító-
és nevelőintézetek: istituto magistrale, a con-
vitto-nak nevezett internátusokat és a magán-
középiskolákat is beleértve); 3. a reáliskolák 
(istituto tecnico); 4. főiskolai oktatás; 5. tudo-
mányos intézetek (accademia); könyvtárak, ál-
talános és személyzeti ügyek; 6. régiségek és 
szépművészetek. 

A központi főfelügyelő a középfokú polgári 
és ipariskolák ügyosztályának áll az élén, de 
az elemi oktatásügyi I. főosztályfőnöknek van 
alárendelve. 

Az első államtitkár legfőbb felügyeleti hatás-
köre a felsorolt összes ágakra kiterjed, kivéve 
az elemi oktatást, amelynek főosztálya a máso-
dik államtitkárnak van alárendelve. 

A miniszter a maga kizárólagos illetékessé-
gének tartotta fenn a politikai természetű és 
ilyen felelősséggel járó kormányténykedéseket, 
továbbá a szakbavágó törvények előkészítését, 
a rendeleteket, elvi jelentőséggel bíró intézke-
déseket, a költségvetéssel kapcsolatos összes 
ügyeket, tantervek megállapítását és módosítá-
sát, az egyetemi, főiskolai és középiskolai ta-
nárság, tankerületi főigazgatósági tisztviselők 
személyzeti (fegyelmi) ügyeit stb. 

Gyermekáldás jutalmazása. 
Egy 1926-ban Torontóban elhúnyt sokszoros 

milliomos 700.000 dollárt hagyományozott an-
nak a kanadai nőnek, akinek tíz év múlva leg-
több élő gyermeke lesz. A számos pályázó 
közül ezidőszerint ketten állanak a verseny 
élén: egy 37 éves asszony 20 gyermekkel (há-
romszor ikrek) és egy 40 évnél idősebb assz-
szony 26 gyermekkel. 

Rádió Ausztrália iskoláiban. 
Dél-Ausztrália oktatásügyi hivatalának egyik 

tagja a következőkben látja az iskolai rádió 
fontosságát: 1. Képesített tanerő híján lehe-
tővé teszi a tanítást a mostohán maradt tan-
tárgyban. 2. Előmozdítja a tanító munkáját, 
eredményessé teszi újságok, folyóiratok, köny-
vek olvasását, illetőleg tanulmányozását. 3. 

Buzdít a növendéknek a tanítóval, osztálytár-
saival és szülőivel folytatandó eszmecserére. 
4. Falusi körzetekben fokozza az ismeretter-
jesztés lehetőségeit. 5. A rádió-állomásokban 
alkalmazni kellene szakértőket, akik ugyan 
nem érintkezhetnének közvetlenül a tanulók-
kal, de kiváló személyiségeket vonhatnának 
be az iskola munkájába. (Education by Radio.) 

Anyák napja Lengyelországban. 
Az Ifjúsági Vörös-Kereszt mozgalma egész 

Lengyelországban meghonosította az anyák 
napját. Az iskolákból hosszú sorokban vonul-
tak ki a gyermekek vallásos szertartások kö-
zepette az Isten anyja és valamennyi földi 
anya tiszteletére ós járták be az utcákat. Az 
ünnepséget zenés mutatványok és közművelő-
dési megnyilatkozások kísérték. 

Kísérleti iskola Görögországban. 
Az athéni egyetemmel kapcsolatban kísérleti 

iskola működik, amelynek eredményeit a pe-
dagógiai laboratórium irattárában őrzik. En-
nek az iskolának tanulóit évenkint több ízben 
megvizsgálják testi tekintetben (magasság-, 
testsúly-, fej mérés, be- és kilégzés), úgyszintén 
szellemi és erkölcsi tulajdonságaikra nézve 
összesített tesztek alapján. Minden gyermekről 
részletes jellemlapot vezetnek. A rajz, min-
tázás és irodalmi dolgozatok kötelezők. Az is-
kolában különböző tanítási módszereket pró-
bálnak ki, úgyszintén az önkormányzat és 
szabad foglalkozást biztosító délutánok intéz-
ményét. Érdekes vizsgálatok folynak a görög 
gyermekeknek külföldiekkel való összehasonlí-
tása dolgában is. 

A magyar iskolák üldözése Romániában. 
Üjabb áldozata van az elszakított területe-

ken sanyargatott magyar iskoláknak. Csíksze-
redáról írják, hogy az ottani iskolát a hatóság 
rendeletére bezárták. Ok: a gyermekek ma-
gyar dalokat énekeltek és sapkáikat zöld ágak-
kal díszítették. A lakosságban ez az önkényes 
intézkedés érthető izgalmat keltett. 

Bezprisorny. 
Ez a nekünk furcsán hangzó orosz szó gyer-

mekkoldúst jelent. Azokat a védtelen, földön-
futó, jogfosztott gyermekeket, akik a városok 
külső területein tanyáznak és alkalomadtán be-
özönlenek, lopással, fosztogatással, koldulással 
tengetik életüket. Ezekkel szemben az amiígy 
is nyomorgó szülői ház teljesen tehetetlen, eset-
leg még elő is mozdítja garázdálkodásukat. Fel-
merül az a kérdés, vájjon az illetők mentése és 
a társadalom biztosítása érdekében nem lenne-e 
helyénvaló a hatóságok, az államhatalom be-
avatkozása. Célravezető intézménynek kínálko-
zik megfelelő nevelőotthonok létesítése és a 
magára hagyott, a teljes züllés veszélyének ki-
szolgáltatott gyermekeknek kötelező beutalása. 
Mert bezprisornyk nemcsak Oroszországban 
vannak. 
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PEDAGÓGIAI S Z E M I N Á R I U M 

Pedagógiai szemináriumok Zemplénben. Zemp-
lén vármegyében az őszi pedagógiai szeminá-
riumok október hó 22—26-ik napjain tartattak 
meg Petreczky Jenő kir. tanfelügyelő elnöklete 
alatt. 22-én volt az óvónők pedagógiai szeminá-
riuma Tállyán, amelyen a vármegyei óvónők 
teljes számban jelentek meg. A szemináriumon 
Szabó Erzsébet állami óvónő az óvodai szakfel-
ügyeletről értekezett. Csekovits Róza és Bor-
bás Erzsébet tállyai óvónők gyakorlati foglal-
kozásokat mutattak be. 

A tanítói szemináriumok a következő sorrend-
ben tartattak meg: 

Október 23-án Szerencsen, 24-én Sárospatakon, 
25-én Ricsén és 26-án Sátoraljaújhelyen. 

Mind a négy szemináriumi körzetben Pet-
reczky Jenő kir. tanfelügyelő elnökölt, aki meg-
nyitójában teljes elismerését fejezte ki tankerü-
lete tanítóságának az új tanterv módszerjavító 
törekvéseinek elsajátításáért, amit ő iskolaláto-
gatásai alkalmával örvendetesen tapasztalt. A 
tanítói karnak ezt a dicséretes felkészültségét 
elsősorban a pedagógiai szemináriumokon való 
pontos részvételnek tulajdonítja. Kérte a taní-
tóságot, hogy az új tanévben tartandó pedagó-
giai szemináriumokat is a múlthoz hasonlóan 
karolják fel. 

Mind a négy szemináriumi körzetben Kneiszl 
Emil kii-, tanfelügyelőségi iskolalátogató-tanító 
tartott előadást „A kötelességtudásra ós lelki-
ismeretességre való nevelés" címen. 

A fejlődésben világrekordot ért Anglia és 
Magyarország összehasonlításából indult ki. Meg-
állapításai szerint Mátyás király idejében ha-
zánk háromszor akkora volt, mint az akkori 
Anglia, a mohácsi vész idején London kisebb 
volt, mint Buda vára s ma az emberiség ne-
gyedrésze angol alattvaló és London a külváro-
sokkal együtt több lakost számlál, mint csonka 
hazánk. Majd rátért azon okok kutatására, ame-
lyek Anglia bámulatos fejlődését, illetőleg ame-
lyek hazánknak a régi dicsőségről 14 várme-
gyére való hanyatlását idézték elő. 

Bámutatott Anglia kedvező földrajzi fekvé-
sére, védettségére, hazánknak a törökökkel ví-
vott évszázados harcaira stb., stb. Végül Anglia 
fejlődésének egyik legnagyobb okát: az angol 
jellemben találta meg, amely a mély vallásos-
ságból s hazaszeretetből fakadó lekiismeretes 
kötelesség-tudásban, a vállalt kötelességek pon-
tos teljesítésében, az adott szó megtartásában 
csúcsosodik ki és rámutatott az angol köteles-
ségtudásra, lelkiismertességre s a becsületes 
munkára való nevelés fontosságára. Az ezirányú 
nevelésnél a legértékesebb a tanító példája. Tud-
nia kell a tanítónak, hogy nem annyira a sza-
vaival, mint inkább cselekedeteivel, példás éle-
tével nevel. A példaadás mellett a szoktatásnak 
is döntő szerepe van. Részletesen ismertette a 
szoktatás lélektanát és a gyakorlás törvényét. 
Majd a belső szemléltetést, a belátásra nevelést 
tárgyalta a kötelességtudásra és a lelkiismere-
tességre való nevelés szempontjából. 

Fejtegetései az új tanterv nevelési irányát 
igazolták. 

A gyakorlati tanítások az ismertetett nevelési 
elvek gyakorlati bemutatására szolgáltak és 
azokkal a legszorosabb összhangban voltak. 

Szerencsen Darvas János mádi állami iskolai 
igazgató „A magyar ember szava" című olvas-
mányt tárgyalta. Sárospatakon Palumby Béla 
református tanító a kötelességmulasztás, lelki-
ismeretfurdalás szemléltetésére alkalmas olvas-
mányt tárgyalt. Bicsén Kántor Mihály reformá-
tus igazgató-tanító újságcikket olvastatott fel a 
legutóbbi hajókatasztrófáról, amely kitűnő al-
kalmat adott egyaránt a kötelességmulasztás és 
a kötelességteljesítés érzékeltetésére, másrészt 
pedig a kötelességteljesítés nagy fontosságának 
a belátására. Sátoraljaújhelyen Ladányi Jenő 
állami tanító Horthy Miklós kormányzó életét 
állította példának a gyermekek elé egy meg-
felelő olvasmányban. 

Ügy az előadás, mint a gyakorlati tanítások 
magas színvonalú pedagógiai vitákat váltottak 
ki a tanítói kar köréből, amelyek során újabb 
és újabb nevelési értékek nyertek részletes meg-
világítást. 

Petreczky Jenő kir. tanfelügyelő összefoglaló 
zárószavaiban hangsúlyozottan rámutatott azon 
rendkívül fontos nevelési elvekre és eljárásokra, 
amelyek az előadás, a tanítások és a hozzászólá-
sok során napfényre kerültek s különösen a ta-
nító példás, lelkiismeretes, pontos kötelességtel-
jesítését hangsúlyozta, mellyel a tanító a leg-
eredményesebben nevelheti tanítványait a köte-
lességtudásra, a lelkiismeretes munkára. 

h í r e k 
Dr. Hóman Bálint vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter a Kir. Tanfelügyelők 
Országos Egyesületének közgyűlésén. 

A Kir. Tanfelügyelők Országos Egyesülete 
folyó évi november hó 5-én délelőtt a Magyar 
Tudományos Akadémia előadótermében tartotta 
meg ezévi rendes közgyűlését, amelyen az or-
szág valamennyi vezető kir. tanfelügyelője és 
a karnak olyan nagyszámú tagja jelent meg, 
amire az egyesület 17 évi működése óta még 
nem volt példa. A közgyűlésnek külön jelentő-
séget adott az, hogy azon Hóman Bálint vallás-
és közoktatásügyi miniszter is megjelent. A mi-
nisztérium részéről kíséretében voltak dr. Jalso-
viczky Károly miniszteri tanácsos, az elnöki 
osztály főnöke, dr. Huszka Ernő miniszteri ta-
nácsos, dr. Kósa Kálmán miniszteri osztály-
tanácsos, dr. Terbácz Miklós miniszteri titkár 
és dr. Paikert Géza miniszteri segédtitkár. Ven-
dégként megjelentek a tanítóegyesületek elnökei 
és Försztner Tivadar iparokt. kir. főigazgató. 

Padányi Andor pestvármegyei kir. tanfel 
ügyelő, az egyesület elnöke, megnyitó beszédé-
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ben a Hóman—Szekfw-féle Magyar Történet 
VII. kötetének a tizenkilencedik század ismer-
tetését bevezető részéből kiindulva, a kollekti-
vizmus mint pedagógiai gondolat kérdéséről 
mélyenjáró és megkapó bölcselettel elmélkedett. 
Fejtegetéseinek fonalán arra a megállapításra 
jutott, hogy az elemi népiskolai Tantervünk 
Utasításaiban gondoskodás történt a kollektiviz-
musnak, mint pedagógiai gondolatnak helyes 
beállításáról. A kir. tanfelügyelőkön múlik, a 
felügyeleti munka éberségén és hatékonyságán, 
hogy ennek az utasításnak szellemében végzett 
munka eredménye a kollektív ismeretekkel és 
érzelmekkel, kollektív akarattal telített ember-
típus legyen. A munka eredményességéhez két 
törvény vezet el bennünket. A természet és a 
társadalom életrendjét, ennek az életrendnek 
fennmaradását biztosító fizikai és erkölcsi tör-
vények szerzőjének, a Teremtő és a Gondviselő 
Istennek megismerése és megszeretése az egyik, 
a másik pedig, mint a kollektív élet célja: „Sze-
resd felebarátodat, mint tenmagadat!" 

Az elnök a megnyitó beszéd elmondása után 
meleg szavakkal üdvözölte a közgyűlésen meg-
jelent minisztert, akinek jelenléte azt bizonyítja, 
hogy megbecsüli és értékeli a kir. tanfelügyelői 
kar által végzett nagy és felelősségteljes mun-
kát. Ebből a megtisztelésből és megbecsülésből 
a kir. tanfelügyelői kar önbizalmat és erőt me-
rít a további fegyelmezett működéséhez és to-
vábbra is bizalmat kér. 

A megjelent vendégek üdvözlése után Hóman 
Bálint kultuszminiszter emelkedett szólásra és 
hosszantartó éljenzés és ünneplés után a követ-
kezőket mondotta: 

A most következő parlamenti ülésszakban 
tárgyalásra benyújtom a tanügyi igazgatás és 
az iskolafelügyelet átszervezésére vonatkozó 
törvényjavaslatot. Az átszervezést azoknak a 
terveknek érvényrejutásával akarom megvaló-
sítani, amelyeket a politikai beszédeimben és 
nyilatkozataimban már kifejezésre juttattam. 
Meggyőződésem szerint a magyar iskola, az új 
magyar nemzedék és ezzel a nemzet jövője két 
tényezőtől függ. Az egyik tényező a tanár- és 
tanítóképzésnek helyes irányba való terelése, a 
másik pedig az iskolák felügyeletének és irányí-
tásának tökéletesítése. A kultuszminiszter és a 
felügyeleti hatóságok közt jelenleg nincsen meg 
a szerves kapcsolat, mert ennek a kapcsolatnak 
létesítésére és fenntartására nincsen megfelelő 
szervezetünk. Ezért akarom megvalósítani a 
középfokú tanügyi hatóságokat, amelyek egy-
részről fölfelé, a vezetésem alatt álló miniszté-
riummal és lefelé a kir. tanfelügyelőkkel tarta-
nának közvetlen kapcsolatot. Gondoskodni kí-
vánok továbbá az iskolák intenzívebb irányítá-
sáról és ellenőrzéséről a fokozatos felelősség 
elve alapján, úgy, hogy az arra alkalmas taní-
tók megbízassanak az iskolák látogatásával. 
A járási iskolafelügyelet kapcsolat lenne a kir. 
tanfelügyelők vezetése és irányítása mellett a 
városokban és a községekben levő iskolákkal. 
Arra törekszem, hogy a tervezett átszervezés a 
kir. tanfelügyelői és a tanítói kar erkölcsi sú-

lyát, működésének jelentőségét és tekintélyét 
növelje. 

A közgyűlés nagy tetszéssel fogadta a kul-
tuszminiszter megnyilatkozását és Hóman Bá-
lint kultuszminisztert hosszasan ünnepelte. 

Azután dr. Ősz Béla kir. tanfelügyelő, egye-
sületi titkári jelentése hangzott el az elmúlt 
évre vonatkozólag, melyben a titkár az egyesü-
let működését, a kir. tanfelügyelői kar ügyeit 
és a Népoktatási Szemle kiadásával kapcsolatos 
ügyeket tárta fel a közgyűlés előtt. Ennek meg-
történte után az elnök a közgyűlést tíz percre 
felfüggesztette. A szünetben a kultuszminiszter 
még rövid időt töltött a kir. tanfelügyelők kö-
rében, majd kíséretével távozott. 

A szünet után az egyesület a belső ügyeit tár-
gyalta le a tárgysorozat szerint. A tisztújítás 
során újból egyhangúlag elnökké választották 
Padányi Andor pestmegyei kir. tanfelügyelőt, 
alelnökökké Kehrer Károly és Kolumbán Lajos 
kir. tanfelügyelőket. Titkár: dr. Ősz Béla, jegy-
zők: dr. Kontárik Gyula és Angyal M. Béla, 
pénztáros: Kosztka János, szerkesztő és könyv-
táros: Angyal János és ellenőr: Boncz Ferenc. 
Megválasztották a pénztárvizsgáló bizottságot, 
az állandó bizottságot és a választmányt. 

A közgyűlés után, déli egy órakor, Hóman 
Bálint kultuszminiszter a vármegyék kir. tan-
felügyelőit értekezletre hívta meg a kultusz-
minisztérium tanácstermébe, ahol részletesebb 
ismertetés és bizalmas tárgyalás alá vette a 
tanügyi igazgatás és az iskolafelügyelet át-
szervezésére vonatkozó törvénytervezetet. Ez az 
értekezlet az ebédidő megszakításával az esti 
órákig tartott. Dr. Kontárik. 

Szülői értekezlet a családi nevelés egyöntetűsége 
érdekében. A budapesti Százados-úti iskolában nagy 
érdeklődés mellett szülői értekezlet volt, amelyen 
Urbúmji C. József igazgató rámutatott arra, hogy a 
főváros vezetősége szociális intézményeiért mily nagy 
áldozatkészséget tanúsít. Áldásos működést fejlenek 
ki a Napközi Otthonok, különösen a kültelkeken. 
Zerenszky Károly c. igazgató a családi nevelés egy-
öntetűségét kívánta. Az életből vett gyakorlati példák-
kal mutatta be, hogy mily káros a gyermek jövő fej-
lődésére, ha apa és édesanya közölt nincs harmónia. 
Gábor Gyula szerint egyik legfontosabb tényező a 
fegyelem összhangja a család és iskola között, ha 
jellemes magyar polgárokat akarunk nevelni. A fel-
veteti kérdésekhez a szülők közül is többen hozzá-
szóltak. 

Miniszteri elismerés. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter Drozdy Gyulának, a Néptaní-
tók Lapja főszerkesztőjének, dr. Padányi-Frank 
Antál budapesti áll. tanítóképző-intézeti igaz-
gatónak, valamint Szalatsy Richárd és Ferenczi 
István budapesti állami tanítóképző-intézeti ta-
nároknak, a szünidei tanítói továbbképző tan-
folyamon kifejtett lelkes és fáradhatatlan mun-
kásságukért elismerését és köszönetét fejezte ki. 

Felhívás a ,, parasztírókhoz". Az a siker, mely az 
újabban feltűnt, úgynevezett parasztírókat kíséri, két-
ségtelenül annak a jele, hogy az egyszerűbb emberek 
között is vannak tehetséges művészek, írók és költők 
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Sajnos, elzárva a világtól, nem tudnak érvényesülni. 
Ezen szeretne segíteni Bálint János kisgazda (Érsek-
csanád), aki olyan verses és prózai gyűjteményt akar 
kiadni, amelyben csak földmíves-, kisgazdaírók sze-
repelnek. Ezúton is tisztelettel kér minden olyan kis-
gazdát, földmívest, erdészt, halászt, egyszóval mező-
gazdasággal foglalkozó embert, tekintet nélkül arra, 
hogy hány iskolát végzett s jelent-e meg már valami 
írása, hogy közölje vele pontos címét legkésőbb no-
vember 30-ig. Ugyancsak kéri azokat is, akik ilyen 
emberekről tudnak, hogy azok címeit közöljék vele. 

Névmagyarosítás. Dr. Frank Antal, a budapesti áll. 
tanítóképző-intézet igazgatója, nevét belügyminiszteri 
engedéllyel Padányi-Frank-ra magyarosította. 

Az Eötvös Alap Biztosítási Osztálya. Az Eötvös Alap 
vezetősége alapszabályának 3. §-ában meghatározott 
célkitűzésének megfelelően alkalmat kíván nyújtani, 
hogy tagjai, nemkülönben mindazon tényleges és 
nyugdíjas pályatársak, akik a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium főhatósága alá tartoznak, a ma-
guk és hozzátartozóik részére — külön befizetés elle-
nében — temetkezési és egyéb segítséget biztosíthas-
sanak. Ezért az Eötvös Alap Biztosítási Osztályt állí-
tott fel. 

A jövő útja kifürkészhetetlen és mindnyájunknak 
gondolnunk kell arra, hogy halálunk után hozzátar-
tozóinkra esetleg nélkülözések és gondok várnak. Em-
beri kötelességünk tehát, hogy családunkról még éle-
tünkben gondoskodjunk és idejekorán mentesítsük 
szeretteinket a súlyosabb anyagi gondoktól. Az Eöt-
vös Alap gondoskodott arról, hogy fillérek megtaka-
rítása útján a gyász fájdalmas órájában anyagi se-
gítség álljon a hátramaradottak rendelkezésére. Az 
Eötvös Alap Biztosítási Osztálya a vigasztaló szavak 
helyett a megvigasztaló cselekedetet nyújtja. De mó-
dot kíván adni arra is, hogy a mai nehéz időkben 
szinte észre sem vehető anyagi kötelezettség mellett, 
minden pályatársunk önmaga részére nyugodt öreg-
kort, gyermekei számára pedig megalapozott jövőt 
biztosíthasson. Felkérjük pályatársainkat, hogy az 
Eötvös Alapnak ezt a jóléti törekvését tekintsék kü-
lön szívügyüknek, mert minden belépő tag a saját 
maga és családja biztosítása mellett a segélyezésre 
szoruló pályatársak özvegyeinek és árváinak egy-egy 
könnyét töröli le. A Biztosítási Osztály az érdeklő-
dőknek készséggel nyújt közelebbi felvilágosítást. — 
Testvéri üdvözlettel: Az Eötvös Alap elnöksége. 

Az Országos Gárdonyi Társaság Gárdonyi-emlékün-
nepe. Az Országos Gárdonyi Társaság Gárdonyi Géza 
halálának 12. évfordulója alkalmából a Tanítók Háza 
dísztermében emlékünnepet rendezett nagyszámú és 
előkelő közönség előtt. Simon Lajos, a Társaság el-
nöke, ,,Egy marék virág Gárdonyi s í r jára" címmel 
tartotta megnyitó beszédét. Majd Bónyi Adorján ol-
vasta fel megemlékezését az egyszerű Gárdonyiról, az 
ország első tanítójáról. Varga Lajos (Hajdúböször-
mény) „Csak a teste" c. költeményét olvasta fel. 
Vághy Panni színművésznő „Képek Gárdonyi gyer-
mekkorából" címmel az író feljegyzéseiből adott elő 
és elszavalta Gárdonyi egyik szép versét, nagy tet-
szésnyilvánítás mellett. Ez alkalommal került a sor 
a főváros által évenként adományozni szokott Gár-
donyi-jutalomdíj kiosztására: Halabük Kálmán szfőv. 
tanácsjegyző hirdette ki, hogy a székesfőváros két dí-

ját ezidén Kovách Ferenc polg. isk. tanárnak és Uj-
lakij Gyula főv. el. isk. igazgatónak ítélte. A díjazot-
tak nevében Kovách Ferenc köszönte meg meghatott 
szavakkal a kitüntetést. 

Halálozás. Idősb Csikesz Sándor nyug. refor-
mátus tanító, aki Drávafokon, Hódmezővásár-
helyen, Kiscsány - Oszróban, Drávapakonyán, 
Szaporcán 46 esztendőn át hűséggel szolgálta a 
közoktatásügyet s közel negyedszázadon át volt 
a felsőbaranyai református egyházmegye taní-
tói körfelügyelője, hosszabb ideig tanítói kép-
viselője, az egyházmegyei tanítótestület alelnöke 
stb., f. évi október hó 31-én Pécsett elhunyt. 

H I V A T A L O S R É S Z 

A in. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
53.903 1934. VI. sz. rendelete a Magyar Bokréta 

mozgalmának támogatása tárgyában. 

I. 
Valamennyi kir. tanfelügyelőnek, a kecskeméti 
kir. tanfelügyelői kirendeltség vezetőjének, a 
budapesti és szegedi kerület polgári iskolai 

kir. főigazgatójának. 
Felhívom Címedet, közölje a rendelkezése 

alatt álló iskolák és intézetek tanszemélyzeté-
vel, hogy aki a népművészetek ápolásának és 
új virágoztatásának munkájában részt kíván 
venni, ezt csak a Magyar Bokréta-Szövetség el-
vei és munkaterve szerint tegye és mielőtt 
népművészeti értelemben népi csoportot meg-
szervez vagy ilyennel szerepelni óhajt, fordul-
jon szakszerű tájékoztatásért és útmutatásért 
a Magyar Bokréta-Szövetség elnökségéhez. 

Az elnökség címe: Budapest, VIII., Futó-
utca 49. szám. 

I I . 

Valamennyi főtiszt. Egyházi főhatóságnak. 
A fenti rendeletemet azzal van szerencsém 

nagybecsű tudomására hozni, hogy a bölcs fő-
hatósága alatt működő iskolák ós intézetek tan-
személyzetére nézve hasonló módon intézkedni 
szíveskedjék. 

Budapest, 1934. évi november hó 5-én. 
A miniszter helj7ett: 
dr. Petri Pál s. k., 

államtitkár. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 56.653/1934. VI. számú rendelete pedagógiai 
szemináriumi könyveknek a tanítók által való 

igénybevétele tárgyában. 
Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és a kecske-
méti kir. tanfelügyelői kirendeltség vezető-

jének. 
A pedagógiai szemináriumi könyveknek a ta-

nítók által való igénybevétele tárgyában 1932. 
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április hó 6-án 59.015—1932. VIII. d. sz. alatt 
kiadott rendeletében hivatali elődöm akként 
intézkedett, hogy a szóban levő könyvek ki-
kölcsönzési időtartama legfeljebb egy hónap. 

Minthogy a beérkezett jelentések szerint aki-
kölcsönzésnek ez az időtartama rövidnek bizo-
nyult, azt egy hónapról két hónapra terjesz-
tem ki. 

Felhívom a kir. Tanfelügyelő urat, hogy a 
hivatkozott rendeletemet (megjelent a keb. Hi-
vatalos Közlöny 1932. évi 58. számában) ennek 
megfelelően helyesbítse. 

Budapest, 1934. évi október hó 25-én. 
A miniszter rendeletéből: 

dr. Huszka Ernő s. k., 
miniszteri tanácsos. 

Miniszteri megbízatások. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter a ve-

zetése alatt álló minisztérium kebelében Oktató-
film-Kirendeltséget létesített és a kirendeltség 
vezetésével dr. Geszti Lajos állami középiskolai 
tanárt bízta meg. Az Oktatófilm-Kirendeltség 
mellé pedagógiai szakértőkként háromévi idő-
tartamra Böhm Dezső ev. középiskolai igazga-
tót, Fraknói József állami középiskolai tanárt, 
az Országos Közoktatási Tanács tagját, dr. 
Gimesi Nándor műegyetemi m. tanárt, ciszter-
citarendi gimnáziumi tanárt, Grabovszky 
Kamill áll. középiskolai tanárt, dr. Hézser 
Aurél egyetemi m. tanárt, fővárosi kereske-
delmi iskolai tanárt, dr. Kanszkij Márton 
piaristarendi gimnáziumi tanárt, dr. Méhes 
Gyula egyetemi m. tanárt, állami középiskolai 
tanárt, Soósné Szontagh Éva ref, iskolai tanárt 
és Szabó Gábor áll. főiskolai tanárt nevezte ki. 
Egyben megbízta dr. Gimesi Nándor egyetemi 
m. tanárt, cisztercitarendi gimnázumi tanárt a 
pedagógiai szakértői értekezlet elnöki teendői-
nek ellátásával. 

Budapest, 1934 október hó 30-án. 

Gyakorlóiskolai tanítói vizsgálatok. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir miniszter 

úr 1934. évi augusztus hó 17-én 44.714/V. a. 2. ü. 
o. számú rendeletével az 1934/35. iskolai évben 
gyakorlóiskolai tanítói vizsgálatok tartását 
engedélyezte. A vizsgálatok az 1935. év január 
hónapjában fognak az erre a célra kijelölt áll. 
tanítóképző-intézet gyakorlóiskolájában meg-
tartatni. Vizsgálatra jelentkezhetik minden 
hosszabb tényleges tanítói szolgálattal bíró 
állami elemi iskolai tanító. A vizsgálatra bo-
csátott jelentkezőknek a kijelölt napon 24 órá-
val megelőzően kiadott tételekről hat félórás 
tanítást kell tartaniok a népiskola tantár-
gyainak egész tárgyköréből. Számot kell adniok 
rajzkészségükről, énektudásukról és a kézi-
munkában való jártasságukról, továbbá felel-
niök kell a népiskolai Tantervi Utasítások, a 
tanítási módszer- és vezérkönyvirodalom köré-
ből feltett kérdésekre. 

A sikeresen vizsgázók az állami tanító- és 
tanítónőképző-intézetek gyakorlóiskoláiban meg-
üresedő állásokra elsősorban fognak alkal-
maztatni. 

A vizsgálat a vizsgázóktól saját költségükön 
kétnapi budapesti tartózkodást tesz szüksé-
gessé. A vizsgálatra való bocsátás iránti kér-
vények folyó évi december hó 10-ig a tanító-
és tanítónőképző-intézetek kir. főigazgatóságá-
hoz (Budapest, V., Báthory-u. 12. IV. em. 26. 
Kultuszminisztérium) nyújtandók be. A kér-
vényhez mellékelni kell: anyakönyvi kivonatot, 
a nyelvismeretről, irodalmi, társadalmi és 
egyéb tevékenységről szóló életrajzot, zene-, 
rajz- és kézimunkakészségről tanúskodó eset-
leges bizonyítványokat, tanítói oklevelet, mű-
ködési bizonyítványokat és esetleges egyéb 
minősítésről tanúskodó okiratokat. A vizsgá-
latra jelentkezőknek a szükséges további fel-
világosítást a kir. főigazgatóság adja meg. 

Kir. Főigazgatóság. 

Áthelyezés. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

Rusznyák Béla kir. tanfelügyelőt a Pest-Pilis^ 
Solt-Kiskun vármegyei tanfelügyelőségtől a 
Szabolcs és Ung k. e. e. vármegyék kir. tanfel-
ügyelőségéhez helyezte át. Budapest, 1934. ok-
tóber hó 25-én. A miniszter helyett: dr. Petri 
Pál s. k., államtitkár. 

Könyvajánlás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

60.700/934. számú rendeletével Dárday József: 
„Reám hallgas és nem leszel közlekedési bal-
eset áldozata" c. művet a megfelelő fedezettel 
rendelkező népiskolák tanítói könyvtárai szá-
mára beszerzésre ajánlotta. 

A mű ára 90 fillér, kapható a szerzőnél 
Pécsett. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Lörinczy Szabolcs: A Nagyasszony kér. — Gyarmathy 
Aurél: Az egyéni hajlamok és azok értékesítése. — Dr. ősz 
Béla: Irányzatos történelemtanítás. — Németh Sándor: 

Helyesírás és nyelvi magyarázatok a IV. osztályban. — 
Vajkai Julia Éva: Háztar tási (továbbképző-) és munka-
iskolák együttműködése a szükségtelepeken. — Iskolán-
kivüli népművelés. Esés, amely emelkedést jelent. •— Gya-
korlati pedagógia. Kiss Sándor: Éneklő madaraink vé-
delme. — Hazai és külföldi tanügyi lapokból. Mezők és sö-
vények. — A tanulók az iskolai táblánál. — Tudoviány, 
irodalom, művészet. — Külföldi irodalom. — Pedagógiai 
szeminárium. — Hírek. Dr. Hóman Bálint vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter a Kir. Tanfelügyelők Országos 
Egyesületének közgyűlésén. — Hivatalos rész. — Pályá-

zatok. — Hirdetések. 
Melléklet: Bodor Aladár: 

Ma már senkisem élhet meg írás-olvasás nélkül. 

A szerkesztésért felelős: DEOZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LÖRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda Bpest. Múzeum-körút 6. 
A kiadásért felelős: Dr. MÁTÉ KÁROLY. 



24. SZÁM NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
945 

P A L Y A Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csuk 7-ig, illetve 21-ig to-
gadh&tnnk el, hogy a lapot 15-én é« 1-én pontoiaa 
•zétkUldhesglk. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közfilhetjik. 

A kiadóhivatal. 

TISZAKARÁD (Zemplén vármegye) egyik elhalálozás 
folytán megüresedett református kántortanítói állására 
pályázat hirdettetik. Javadalom: a) törvényszerű jó lakás, 
b) 18.000 • szántóföld haszonélvezete, c) az egyház 
pénztárából évi 218 pengő 60 fillér, d) 25 q rozs, e) 23 ér-
tékegység szerinti államsegély. Kötelesség: a) az iskola-
szék által kijelölt osztály vagy osztályok tanítása, b) az 
összes kántori teendőknek kántortársával felváltva való 
végzése, c) az összes belmissziói munkákban való rész-
vétel. Pályázati határidő november hó 23. Csak kántori 
képesítésfiek pályázhatnak. Kántorpróba november hó 
25-én. A jelenleg betöltésben levő kántori állásnak meg-
üresedésével az összes kántori teendők végezése a most 
megválasztottra száll. Gyümölcsös smiegyéb megváltása 
fejében 50 pengő fizetendő az előd özvegyének. Presbité-
rium. (594) 

MISKOLCI apostoli adminisztrátorához tartozó és nyug-
díjazás folytán megüresedett Kölesei görög katolikus kán-
tortanítói állásra az október hatodiki választás megsem-
misítése következtében pályázat hirdettetik. Kérvények 
Papp Antal érsek úrhoz címezve, a görög katolikus lel-
készi hivatalhoz küldendők, Jánk, Szatmár megye. Java-
dalom, a lakás és kerten kívül, 180 kg búza, 180 kg ten-
geri, 2 öl tölgyhasáb tűzifa, államsegély. Pályázati határ-
idő 1934 december 6, választás 1934 december 9-én. (608) 

GIGE református egyháza pályázatot hirdet orgonista-
kántortanítói állásra. Javadalom: 136 pengő községtől, 
43 értékegység, államsegély. Határidő december 9. Kántor-
próba december 14, délelőtt 10 óra. Költségmegtérítés 
nincs. Állás azonnal elfoglalandó. Szabályszerűen felsze-
relt, válaszbélyeges kérvények Szabó Bálint tanügyi elnök-
höz, Hedrehely (Somogy m.) küldendők. (601) 

CSIKÓSTÖTTŐS római katolikus egyházközsége meg-
üresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalmazás és kötelességek díjlevél szerint. Az állás betöl-
tése a 69.030—1934. VI. főoszt. számú VKM-i rendelet 
szerint történik. Az állásra egy év óta közmegelége-
désre működő helyettes is pályázik. Pályázati határidő 
e lap megjelenésétől számított 21 nap. Válaszbélysges 
kérvények plébánia hivatal, Vásárosdombó címre külden-
dők. (593) 

Hegedű, Harmónium, 
Tárogató, Szakszofon 
Grammofon, Rádió 

es az összes 
hangszerek 
legjobbak 
csakis itt a 
magyar 
gyárban 
kaphatók. 
Részletr" is. 

Kitüntetve a világ összes á l lamaiban! 

Művésziesen javít! 
Legjobb húrokat készít! 

M O G Y O R Ó S S Y G Y U L A 
B - -

Árjegyzék ingyen. 
B u d a p e s t VI I I . R á k ó c z l . ú l 7 1 . 

Tanerőknek 10°/a engedm v. jut . 

1 A legújabb divatújdonsÉg .» _ 

(
 a

m ^ 2 Z h h n r L t ^ k o t tnogycvi hx&af 

Modern szabásával, magyaros motívumaival délceg külsőt kölcsönöz, s 
megjelenése a tradíciók ünnepélyességével hat. 
A kép szerinti ruha finom fekete gyapjúszövetből két minőségben készül: 

I. minőség-98*— P. 
II. minőség 70*— P. 
M a g y a r f é r f i n a k m'a g y a r ü n n e p l ő t l 

K O V Á C S E V I C S M I L E N K Ó 
Budapest, IV., Petőfi Sándor-utca 3 

A tantestület t . Tagjainak 6 havi folyószámlahitel v. 5°/o pénztári engedm. 

BIHARKERESZTES református egyházának presbité-
riuma katonai szolgálatra bevonult kántortanítójának he-
lyettesítésére pályázatot hirdet. Beadási idő november 25. 
Kötelessége: osztálytanítás, kántorizálás, énekkar taní-
tása. Állás elfoglalandó: december 1-én. Fizetés: állam-
tól havi 20 pengő, a többi helyi járandóság. Református 
lelkészi hivatal, Biharkeresztes. (610) 

PRÓNAYFALVA református leányegyháza nyugdíjazás 
folytán megüresedett preorans-tanítói állásra pályázatot 
hirdet. Fizetés: lakás másfél hold kerttel, 30% egyház-
tól, többi államsegély. Egy év alatt megtérítendő beruhá-
zások 200 pengő. Kötelessége: istentisztelettartás, taní-
tás mindennapi és ismétlőiskolában, hitoktatás külön dí-
jazás nélkül külterületi népiskolákban. Jelenlegi helyettes 
pálvázik. Határidő hirdetés megjelenésétől két hét. Re-
formátus lelkész, Soltvadkert. (592) 
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PAKS evangélikus egyháza pályázatot hirdet az ürese-
désben levő 3. számú tanítói állásra. Javadalmazása tör-
vényszerű. Kötelessége az egyház által időről-időre ki-
jelölendő osztály vagy osztályok tanítása. A kántori teen-
dők sorrendszerinti végzése. Lelkésznek a belmissziói mun-
kában segédkezés és énekkar vezetése. Pályázati kérvény-
hez oklevél, keresztlevél és működési bizonyítvány kell, 
csatolni kell a kommunizmus alatti magatartást igazoló, 
lelkész által kiállított bizonyítványt s az egészségi állapo-
tot igazoló orvosi bizonyítványt. Pályázati határidő no-
vember 25. Pályázati kérvények a paksi evangélikus lel-
készi hivatalba küldendők. A kérvények visszaküldéséhez 
megfelelő értékű bélyeg csatolandó. Paks, 1934 november 
6-án. Thüringer Lajos ev. lelkész. (609) 

dímrmrf/ 
A p A J v n a k , 

Harmóniumot , zongorát , hangszert 
ne vásároljon, amíg nem látta árjegyzékemet. 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

REMÉNYINÉL 
A Zeneművészeti Főiskola szállítója. 

K é r j e l e g ú j a b b 3 2 . s í . a i j e g y z é k e m e t . 

VAJSZLÓ református iskolaszéke Néptanítók Lapja 
folyó évi 19. számában tanítói állásra hirdetett pályázat 
határidejét 1934 november 18-ig meghosszabbítja, mert 
javadalomból vallás- és közoktatásügvi miniszter úr 
17.109/928. VIII. 6. számú rendeletével elrendelt 35 pengő 
készpénz kimaradt. Kötelesség ismétlő és iparostanoncok 
tanítása. (611) 

NYIRGELSE—íSZALMADPUSZTA (Szabolcs megye) 
római katolikus egyháztanácsa nyugdíjazás által meg-
üresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalma: lakás mellékhelyiségekkel, 1 hold 1095 D-öl 
föld, párbér, stóla 6 értékegységben, többi államsegély. 
Kezdő tanító egyelőre segédtanítói minőségben alkalmaz-
tatik. Pályázatok december hó 6-ig küldendők a nyirlugasi 
plébánia hivatalhoz. Énekpróba, választás december 10-én 
délelőtt 9 órakor. Megjelenés önköltségen. (616) 

NYIRBÉLTEK (Szabolcs m.) római katolikus kép-
viselőtestülete kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Ja-
vadalma: lakás mellékhelyiségekkel, 11 kat. hold föld, 
párbér, stóla 26 értékegységben és évi 50 aranykorona, 
többi államsegély. Kezdő tanító egyelőre csak segédtaní-
tói minőségben alkalmaztatik. Pályázatok december hó 
6-ig küldendők a nyirlugosi plébánia hivatalhoz. Ének-
próba, választás december 11-én délelőtt 9 órakor. Meg-
jelenés önköltségen. (615) 

NYÍREGYHÁZA ág. h. ev. egyházának iskolaszéke 
egy tanyai segédtanítói állásra pályázatot hirdet. Kész-
pénzjárandóság szabály szerint. A VKM-i 69.870—1933. 
VI. ü. o. és 69.030—1934. VI. ü. o. számú rendelete 
szerint felszerelt, iskolaszékhez intézett, válaszbélyeggel 
ellátott kérvények a központi iskola igazgatójához kül-
dendők. Pályázati határidő a megjelenéstől számított 21 
nap. (600) 

GÖNC római katolikus iskolájánál II . számú tanítónői 
állásra pályázatot hirdetünk. Javadalma: bérelt megfelelő 
lakás, három értékegységfi szántóföld, 50%-os helybeli 
javadalom és államsegély. Kötelességei: a II. és I I I . osz-
tály tanításán kívül a női kézimunka intenzív tanítása és 
a továbbképző iskola leányosztályaiban a nőies irányú 
nevelés ós a női egyesületi életben aktív részvétel. A vá-
lasztás ideje: 1934 december 12. Az állásra egy helybeli 
tanítónő is pályázik, aki 9 gyermekes tanítói családból 
származik, 15 esztendős oklevele van és iskolánknál mint 
ideiglenes kisegítő tanítónő már hatodik esztendeje műkö-
dik. Kérvények kellően felszerelve, válaszbélyeggel de-
cember hó 8-ig a plébániára küldendők. Római katolikus 
plébánia, Gönc. (596) 

GYÜRE község iskolaszéke a megüresedett tanítónői ál-
lásra pályázatot hirdet. Javadalma: a községi pénztárból 
és államsegélyből törvényszerű készpénzfizetés és termé-
szetbeni lakás. Pályázati határidő a lap megjelenésétől 
számított három hét. Az álláson jelenleg helyettes műkö-
dik. Válaszbélyeges kérvények Frank Géza iskolaszéki el-
nök, Gyíire, Szabolcs megye címre küldendők. (603) 

ŐCSÉNY református presbitériuma pályázatot hirdet 
kántortanítói állásra, pályázat megjelenésétől számított 
21 napi határidővel. Javadalom és kötelesség díjlevél sze-
rint. Értékegység 75. Okmányolás VKM-i 69.870/933/VI. 
szerint, ezenkívül esperesileg láttamozott szolgálati bizo-
nyítvány a hivatalos minősítésről, valamint arról, hogy 
fegyelmi eljárás vagy ítélet hatálya alatt nem áll. Kántor-
próbáról azoknak, akiket gyülekezet meg akar hallgatni,_ 
értesítést küldünk. Megjelenés saját költségen. Korteske-
dés, presbiterek meglátogatása, levélben való megkeresése 
kizáró ok. Uti és költözködési költség nem igényelhető. 
Állás, amennyiben az engedély megérkezik, 1935 január 
elsején elfoglalandó, egyébként, engedélyezés után azonnal. 
Kérvényhez megcímzett, felbélyegzett boríték csatolandó. 
Református lelkész, öcsény, Tolna vármegye. (602) 

A falu barát ja 

téli e s t é n nappalt f é n y t ad 
2 fillérért 1 órára. 
S o k e z r e n használ ják . 

Ardó József 
B u d a p e s t V I . k e r ü l e * , V i l m o s c s á s z á r « ú t 4 3 . s z á m . 

T e l e f o n . . . . . F i z e t é s i 
2 1 - 6 - 3 4 K e r | e a 2 1 ' s z a m u l s m c r t e t o t ' k ö n n y í t é s e k 
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Legolcsóbb bevásárlási forrás. 
Fizetési kedvezmény 

E H A L L , 
ANDRÁSSYsÚT 15. SZÁM 

R E F O R M 
GÖRÖMBÖLY görög katolikus hitközsége nyugdíjazás 

folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hir-
det. Javadalmazása: természetbeni lakáson kívül 23 ér-
tékegység és államsegély. Csak olyanok pályázhatnak, 
kiknek kántori oklevelük is van. Pályázati határidő a hir-
detmény megjelenésétől 21 nap. Helyi jelölt van. Szabály-
szerűen felszerelt kérvények a görög katolikus lelkészi hi-
vatal, Görömböly, u. p. Hejőcsaba, Borsod megye, külden-
dők. (590) 

KOMADl református egyháza pályázatot hirdet nyug-
díjazás folytán megüresedő VI. számú tanítói állására. 
Fizetés törvényszerű. A teljesen felszerelt pályázati kér-
vényeket december l-ig kell beküldeni Református lelkészi 
hivatal, Kornádi, Bihar vármegye címre, a visszaküldés-
hez szükséges postabélyegekkel. Az állás, a választás jog-
erőre emelkedése után, haladéktalanul elfoglalandó. Sze-
mélyes bemutatkozás fölösleges. (591) 

BAKTALÓRANTHAZA görög katolikus iskolaszéke a 
lemondás folytán megüresedett kántortanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Pályázati határidő a lap megjelenésétől 
számított huszonegy nap. Javadalom: természetbeni lakás, 
kert, szántóföld, párbér, stóla, összesen huszonhárom ér-
tékegységben, a többi államsegély. Választás a pályázati 
határidőt követő vasárnap. Megjelenés saját költségen. 
Szabályszerűen fölszerelt kérvények válaszbélyeggel az 
iskolaszék elnökének címére küldendők. (618) 

H I R D E T É S E K 
H i r d e t é s e k é r t a s ze rkesz tő ség n e m vá l l a l f e l e l ő s s é g e t . 

CSERÉLNÉK bárhova kántortanítóval vagy osztály-
tanítóval, abauji kántortanító. „Fenyveserdő" jeligére a 
kiadóba. (617) 

AZ ÉNEKTANÍTÁSNÁL hasznos segédeszköznek bi-
zonyult Kovács Dezső Népiskolai Dalgyűjteménye. Tar-
talma 86 maradandó becsű népdal harmóniomkísérettel. 
Leszállított áron, 3 pengő 50 fillérért kapható — a pénz 
előzetes beküldése esetén — Fischer Lajos könyvkeres-
kedőnél, Sárospatakon. (52) 

ÖLTÖNYÖK, felső kabátok gyapjúszövetből, kétszeri 
próbával, két részbeni kifizetésre, 58 pengőtől. Török 
szabó, Budapest, Kenyérmező-utca négy. 

CSERÉLNE vezető állami tanító, római katolikus 
(filiális) kántor. Kántori jövedelem: 1200 pengő. Jelige: 
„Házaspár is jöhet". (614) 

CSERÉLNÉK hattanerős állami iskolától, állami férfi 
katolikus kollégával. Abauj, Szabolcs és Szatmár vár-
megyékbe, tanyára is. Miskolc tőszomszédságában. Nevel-
tetési szempontból megfizethetetlen. Posta, vasút helyben. 
Katolikus tanító, Onga. (597) 

D Ö R E N H E N R I K ÉS T Á R S A 
iskolabútor-gyára. BpestVI, Dévényi-út 20-22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Telefon: 90-7-67, Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve. 

A LEGSZEBB KÁBÁTOK 
közül válogathat, mert kívánságára szíve* 
sen kü ldünk kiválasztás céljából több da* 
rabot is. — A méretek közlését kérjük. 

Gyönyörű választékunk őszi és téli ruhá= 
zati cikkekben, minden igényt kielégítenek. 

Igaz i o l c s ó s á g u n k a t áruink garan-
táltan k i t ű n ő minősége is bizonyítja. 

Az i. t. tanítói kar részére a legkedvezőbb 
fizetési feltételeket nyuj t juk. 

R E F O R M 
RUHÁZATI R. T. 

V I , V I L M O S C S Á S Z Á R - Ú T 5 

T E L E F O N : 1 3 - 0 - 9 6 , 1 3 - 2 - 9 6 
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ÓVODAI J Á T É K Á R U K 
L I E B N E R Z S I G M O N D 
BUDAPEST V, SZENT ISTVÁN-TÉR 4. SZÁM 

K É P E S Á R J E G Y Z É K D Í J T A L A N 1 

CSERÉLEK Budapestet megközelítő helyre bala-
tonparti osztott államitól. Németh Géza, Balatonbog-
lár. (545) 

Az áruló karácsonya s A betlehemi éjszaka című kará-
csonyi színdarabjaimat átolvasásra is megküldöm, ha 
egyiket megtartja s előre beküld 1 pengő 20 fillért. Kő-
szegi (Bartunek) János tanító, Körmend. (613) 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest II, Török-utca 8. (A budai Margit-híd-
főtől a második utca jobbra.) 

HŰSZTANERŐS állami iskolától, járási székhelyről 
bárhova cserélek. Vasút helyben. „Nőtlen", kiadóhiva-
tal. (548) 

CSERÉLEK villamossal elérhető Pestkörnyékre, tíztan-
erős államitól, anyagi áldozattal. „Mátra szívéből." (555) 

KARTÄRSAK ZONGORÁT, PIANINŐT, HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VI I I , Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak, Mendöl Ernőné. 

CSERÉLNE katolikus tanítópár Veszprém szomszédsá-
gából, vasútmenti nagyközségből. Ajánlatokat „Bárhova" 
jeligére kiadóba. (606) 

NÉPMŰVELÉSI VEZÉRKÖNYVEK. Pass László: 
Népművelési előadások, I I . sorozat, 208 oldal, ára lüzve 
5 pengő. Tartalma (kész előadások): Az emberi ész ereje, 
Az emberi akarat ereje, A becsület, A lélek halhatatlan-
sága, Jobb a békesség, Nyelvében él a nemzet, A magyar 
nóta, Anyák ünnepén, Az egyke, Az iszákosság, A tüdő-
vész, A vitaminok, A fényűzés, A takarékosság, A ma-
gyar munkanélküliség, A magyar munkavédelem, A kom-
munizmus csődje, Lesz még kikelet, Miért olcsó a búza?, 
Az egyöntetű termelés, Küzdelem a szárazság ellen, Az 
istállótrágya és műtrágya, A talajbaktériumok, A gazda-
sági növénynemesítés, A fásítás haszna, Az angol hús-
sertés, Az okszerű baromfitenyésztés, A kukoricatöbbter-
melés szabályai, A végrendelet, Az özvegyi jog, A köteles 
rész, Hagyatéki illetékek, Vallás és közgazdaság, Júdás 
végo (költemény), Széchenyi harangja (munkavédelmi pro-
pagandaírás). A 34 kész előadás igen alkalmas iskolán-
kívüli népművelésre. Szerző hasonló vezérkönyvének az 
I. sorozata más, 32 előadással, néhány példányban még 
kapható szintén 5 pengőért. Megrendelhető a pénz utalvá-
nyon való előzetes megküldése ellenében szerzőnél. Portó 
címén 30 fillér is küldendő. Szerző címe: Pas« László 
evangélikus lelkész, Debrecen, Miklós-utca 3. szám. (607) 

KÉT tanerő cserélne Kiskunhalas közeléből. Gyönyörű 
lakás, sok mellékes. „Állami", Kiskunhalas, post restant, 
postahivatal. (598) 

CSERÉLEK Szolnok közeléből államiból államiba. „Osz-
tott", kiadóba. (589) 

CSERECÍM: Áll. elemi, Ebergény, Zalaegerszeg. (612) 

TANÍTÓNŐ cserélne 5 km-re a várostól bárhová. Cím: 
Budapest, Podmaniczky-u. 7, I I I . em. 11. (599) 

SZERÉNY, okleveles tanító házitanítónak, nevelőnek 
elmenne. Tanító, Csongrád, belvárosi óvóda. (604) 

PESTKÖRNYÉKI osztott iskolától cserélek római ka-
tolikus tanítóval tiszamenti vagy hegyes vidékre. Jelige: 
„Azonnal". (584) 

CSERÉLNÉK alföldi, vasátmenti, református nagyköz-
ségből lehetőleg Dunántúlra vagy magaslati helyre. Páros 
csere is lehetséges. Megkeresések „Mielőbb"-nek a kiadó-
hivatalba. (605) 

B A R A K O V I T S JÁNOS 
müorgonaépl t f i 
Rákospalota, Pázmány-út 72 . 

Ú J O R G O N A T 
átépí tést , h o m l o k z a t i s ípoka t , 
m indennemű j a v í t á s t a leg-
m é r s é k e l t e b b á r o n vállal. 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
LUKACS BÚTOR Á R U H Á Z 

Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek. 
Budapest VII, Dohány-utca 30. Telefon : 4 1 - 9 - 0 4 . 

A m. kir. valláss és közoktatás» 
ügyi minisztérium által hivatalból 
rendszeresített hármasbeosztású 

ELEMI ISKOLAI 

ÉRTESÍTŐ 
KÖNYVECSKE 

BOLTI ÄRA 24 FILLÉR. 

Közvetlen rendelés esetén 25% 
engedmény (egy példány tehát 
18 f i l l é r ! ) és minden rendelt 
10 példány után 1 ingyenpéldány 
a szegény tanulóknak. 

Kérjük a magrendelést már most fel» 
adni, hogy idejében szállíthassunk. 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST VIII, MÚZEUMsKÖRÚT 6. SZÁM. 
GÓLYA VÁ R. 

R i e g e r Ottó o r g o n a g y á r 
Budapest X, Szigligetisutca 29. 
(Rákosfalva.) Telefonszám: 96—3—45. 

Új orgonákat, 
homlokzatsípok készítését, min* 
dennemű orgonajavításokat mér-
sékelt áron, szakszerűen elvállal. 
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H A Z A I E R E D E T Ű 
szemléltető képek ma alig kaphatók. Az 

EGYETEMI NYOMDA 
az iskolák segítségére siet, midőn lénye* 
gesen leszállított áron bocsátja az iskolák 

rendelkezésére a Balog Rudolf*féle 

SZEMLÉLTETŐ 
MÜ LAPOK 

sorozatát: 

1. Budapest, Halászbástya. — 2. Budapest, 
Vajdahunyad vára. — 3. Rudolf-rakpart. 
— í. Budapest, a királyi vár. — 5. Buda-
pest, Országház. — 6. Budapest, Kossuth-
mauzoleum belseje. — 7. Budapest, lánc-
hídi oroszlán a Halászbástyával. — 8. Ma-
gyar viselet Pécs mellett. — 9. Mező-
kövesdi kislány. — 10. Öreg matyó kis-
lánnyal. — 11. Búzaszentelés. — 12. Árva 
vára. — 13. A kassai dóm. — lí. Pannon-
halma, apátsági templom belseje. — 15. 
Sopron. Szentháromság-szobor a városház 
tornyával. — 16. Pécs, a székesegyház bel-
seje. — 17. Pécs, a székesegyház. — 18. 
Kosok a Hortobágyon. — 19. Tanya a 
Hortobágyon. — 20. Vihar a Hortobágyon. 
— 21. Hortobágyi ménes. — 22. Szénahor-
dás a Hortobágyon. — 23. Bikák a Hor-
tobágyon. — 21. Birkák a Hortobágyon. — 
25. Vaddisznók a sümegi erdőben. — 26. 
Nyári jászol. — 27. A béka. — 28. Hévízi 
lótuszok. — 29. Aggteleki cseppkőbarlang. 
— 30. Dobsinai jégbarlang. — 31. Vitorlás-
verseny a Balatonon. — 32. Balatonfüred. 
Vitorlások. — 33. 11. Rákóczi Ferenc (Má-
nyoki festménye az Orsz. M. Szépművé-
szeti Múzeumban. — 3Í. Noé bárkája 
(Brueghel festménye az Orsz. M. Szép-
művészeti Múzeumban). — 35. Madonna 
a gyermekkel és szentekkel (Luini fest-
ménye az Orsz. M. Szépművészeti Mú-

zeumban. 

D Í S Z E A Z I S K O L Á N A K 
ÉS P E D A G Ó G I A I ÉRTÉK IS. 

A 3 5 műlap eddigi 
ára volt 122'50 P. 
A leszállított új ár: 42 P 
A rendeléseket a beérkezés sorrendjében 

intézzük el. 

K. M. EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST VIII, MÚZEUMtKÖRÚT 6. SZÁM 

HEGEDŰ, VIOLA, CSELLÓ 
vagy bármely hangszert, h a n g v e r s e n y h ú r o k a t a 

legjobbat hozzuk forgalomba. Művészs 
hegedű-építés, c s e r e , v é t e l , művészi 
javítások. Tanár urak bevásárlóhelye. 

Rákócziitárogató. 
C s e r k é » z z e n e k a r o k f e l s z e r e l é s e j u t á n y o s á n 

g y á r i á r o n [ 
Ismertetót bármely hangszerről díj talanul küld az 

ELSŐ MAGYAR HANGSZERGYÁR 

STOWASSER 
Az egyedüli hangszergyár az országban. 
« Több ilyen gyár nincs I 

MEGJELENT 

MÁSODIK KIADÁSBAN 
báró BÁLÁS GYÖRGY táborszernagy 

B E M A P Ó 
c. műve, mely első kiadásában Bem tábornok szüle» 
tése 140sik évfordulójára Budapesten leleplezett szob= 
rának ünnepélyes felavatása alkalmával jelent meg 
vitéz nagybányai Horthy Miklós előszavával, 65 kép-

melléklettel, 9 vázlattal és 2 autogrammal. 
AZ 1. KIADÁS 3 H Ó N A P ALATT ELFOGYOTT. 

A második kiadás leszállított új ára 5'— P. 
Előjegyzéseket elfogad a 

K. M. EGYETEMI N Y O M D A KIADÓHIVATALA 
Budapest VIII, Múzeumskörút 6. 

ISKOLAI 
FALITÉRKÉPEK, 

népiskolai atlaszok, kézitérképek a leg-
előnyösebben és legolcsóbban szerezs 
hetők be a 

Magyar Földrajzi Intézet R.=t.=nál, 
Budapest. 

A M A G Y A R K Ö N Y V B A R Á T O K 
KÖZÉ VALÓ BELÉPÉS M I N D E N KULTÚR» 

EMBERNEK OROMÉT SZEREZ: AZ ÁLDÓ» 

ZAT KICSI, AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS PF, 

DIG F E L B E C S Ü L H E T E T L E N É R T É K Ű ! 

Rész l e t e s t á j é k o z t a t á s s a l készséggel szolgál a 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA 
KÖNYVESBOLTJA, KOSSUTH LAJOS=U. 18. 
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ORGONA-HARMÓNIUMOK Évtizedek óta 
közismert legjobb 

ház-, dalárdák., Iskolák- és különösen templomoknak. 
Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmóniumsraktár 

HÓUL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margitshídfőtől a második utca jobbra. 

Fizetéskedvezmény. Sürgönyeim : „Harmonhörl". Telefonszám: 51-6-52, 

BUNDAS1ANATORIUM 
egy van: R Á K Ó C Z l-Ú T 8 0. Telefon: 3 7 - 0 - 9 7 
ÁTSZABÁSOK ÉS JAVÍTÁSOK SZAKSZERŰEN, LEGOLCSÓBBAN 

SZLEZAK LÁSZLÓ HARANG. ES  
ERCÖNTODE 

Magyarország 
aranykoszorús 
Mestere 

Harangláb» gyár 
Harang« 

felszerelés 

(Budapest.belvárosí föplébánía.templom részére készített 2400 kg.os 
,,Polgármester'harang", melyet 1928 november 25-én szentelt fel 

dr. Serédi Jusztinián bíbornok hercegprímás úr.) 

A budapesti Bazil ika 7 9 4 5 kg-os új harangja gyáramban készült , 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, az 1921. és 1923. 
évi vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézmű» 
ipari tárlaton kormánydíszoklevéllel, az 1927. és 1928. évi budapesti, 
székesfehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon nagy arany-
éremmel, az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — 

Számos egyházi elismerőlevél I 
Költségvetéssel díjmentesen szolgál I Előnyös fizetési feltételek 

A L A P Í T V A F I Z I K A I , F Ö L D R A J Z I , STB. 
1899'ÉVBEN" T A N S Z E R E K E T , 
SZÁMOLÓGÉPEKET, VETÍTŐGÉPEKET GYÁRT 

ERDÉLY ÉS SZABÓ TANSZERGYÁRA 
BUDAPEST IX, LILIOMUUTCA 46. (TELEFON) 
Ú j képes á r j egyzékünke t kívánatra d í j t a l a n u l m e g k ü l d j ü k ! 

Csak legújabb kiadású 
modern fa l i térképeket vegyünk! 
A M. Kir. Állami Térképészet kiadásában meg-
jelent új falitérképek ára vászonra vonva, lécekkel: 
Magyarország nagy iskolai politikai lalitér- p 

képe. Nagyság 130 X 190 cm 26 — 
Magyarország új plasztikus hatású hegy-víz-

rajzi falitérképe. Nagyság 116 X 169 cm . . 26*— 
Európa legújabb politikai falitérképe. Nagy-

ság 129 X157 cm 26-— 
Európa új plasztikus hatású hegy-vízrajzi 

falitérképe. Nagyság 129 X 157 cm . . . . 26"— 
A föld képe féltekékben. (Planiglobus.) 

Plasztikus hatású új falitérkép. Nagyság 
121 X 170 cm 26'— 

Valamennyi térképet Kogutowicz Károly dr. egye-
temi tanár tervezte. 

KÓKAI LAJOS KÖNYVKERESKEDÉSE 
a M. Kir. Állami Térképészet főbizományosa 

BUDAPEST IV, KAMERMAYER KÁROLYzU. 3 

Könyvek, folyóiratok legjobb beszerzési forrása az 
EGYETEMI KONYVESBOLT 

IV, Kossuth Lajos^u. 18. 

Olvasóink Heveimébe a jánl juk az 

O P E R A Z O N G O R A T E R M E T , 
ho l taní tók E L Ő L E G N É L K Ü L a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak e lsőrendű Z O N G O R Á K A T , P I A N I N Ó K A T . 

B u d a p e s t V I I , K l a u z á l * u t c a 3 5 . s z . 

LOPOf GYULA Badapestm' Bécsbút 85. sz> 
Iskolapadok.Tornaszerek 
Játszótéri berendezések, 
tenniszütők és hajlított 
sportcikkek 
T e l e f o n : 62-5-05. 

Megrendelések torlódása késedelmes szállítással j á r ! 
Ajánlatos tehát már most megrendelni az 

Iparostanonciskolai Értesítő és Ellenőrző könyvecskét. 
Bolti ára 24 fillér. Minden rendelt 10 példány után 1 ingyenpéldány a szegény tanulóknak. 

K I R Á L Y I M A G Y A R E G Y E T E M I N Y O M D A 
BUDAPEST, VIII. KER., MÚZEUM.KÖRÚT 6. SZ. (GÓLYAVÁR) 

< 

21.379 — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeumskörút 6. (F.: Thiering Richárd.) 



Melléklet a „Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató" 1934. évi 22=ik számához. 
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A z I S K O L Á N K Í V Ü L I N É P M Ű V E L É S 
jellege és természete megkívánja, hogy a helyi művelődési szükségletek kielégítésén felül 
a legfontosabb országos érdekű és időszerű kérdésekről is rendszeresen és országszerte 
azonos tartalmú ismertetések és tájékoztatások adassanak. 

Ezért e sárga lapokon időhöz nem kötötten, ilyen országos érdekű és időszerű kér» 
désekhez való ismeretanyagot közlünk népművelési előadók számára. Ez ismeretanyagot az 
előadó a helyi viszonyoknak megfelelően s a hallgatóság műveltségi színvonalához mérten — 
esetleg helyi példák, adatok, kifejezések alkalmazásával — dolgozza át és szabad előadás 
formájában közölje (adja elő). 

A törvényhatósági iskolánkívüli népművelési bizottságok ez előadások megtartására 
külön is hívják fel a helyi népművelési szervek figyelmét, ha ez helyenkint netán szükséges» 
nek mutatkoznék. 

Az előadásokra nézve néhány szempontot ajánlunk az előadók szíves f igyelmébe: 
1. Ne csak szép előadásokra tö rekedjünk; előadásunk elsősorban egyszerű, könnyen 

áttekinthető és közvetlen legyen s inkább megbeszéléshez hasonlítson. 
2. Előadás közben a nagyképű tudományoskodást, tudásfitogtatást kerüljük. 

MA MÁR SEMKISEM ÉMEET MEO 
ÍRÁS-OLVASÁS I É L K I L . 

— Az analfabéta=tanfolyamok szervezéséhez. — 
írta : vitéz B O D O R ALADÁR. 

„Jó pap holtig- tanul", mondotta régebben a 
közmondás. De ez a közmondás íg'y csak a régi 
idője volt elegendő. Ma nemcsak a jó pap, nem-
csak a jó tanító, hanem kivétel nélkül minden 
ember holtig tanul, kénytelen is tanulni, ha 
nem akar elmaradni és elszegényedni. Ma a 
világ nem gyalog jár, mint apáink idejében, 
hanem gyorsvonaton, autón és repülőgépen, 
ma, ami a világ bármelyik sarkában történik, 
a rádió útján abban az órában ismeretessé 
válik az egész világon; egy-egy új gazdasági 
fölfedezést versenyezve igyekeznek eltanulni 
mindenütt, mert aki nem tanul s a versenyben 
lemarad, azon keresztül gázol az élet, az kol-
dusbotra jut. Apáink még nehezen vették, hogy 
a filoxéra ellen való védekezésül át kell térniük 
az amerikai szőlőre, ma bezzeg minden gazdá-
nak mindegyre újabb meg újabb dolgokat kell 
tanulnia, mert különben lemarad a piacon a 
termékével. Ma az iparosnak folytonosan ta-
nulnia kell az újabb és még újabb újításokat, 
az új fölfedezéseket, a célszerűbb készítés-
módokat, itj ízlést. Hát még a kereskedőnek 
mennyire résen kell állania, hogy egy nappal 
se maradjon el a versenytársaitól meg a divat-

tól, mert különben rövidesen becsukhatja a 
boltot! 

De minél följebb áll valaki, annál többet kell 
tanulnia! Ha valaki miniszterré lesz, akkor, 
amire legtöbb ideje megy: a tanulás. Tanulnia 
kell, ha még meg nem tanulta addig eléggé, 
az idegen nyelveket, az országos és külföldi 
viszonyokat, szakadatlanul, egy napot is el nem 
mulasztva. Nagyatádi Szabó István, a háború 
óta egyik legnagyobb alkotó miniszterünk, 
rengeteget volt kénytelen tanulni, és bizonyo-
san még jobban, eredményesebben csinálhatta 
volna meg a földreformot is, ha még több 
tudással kerülhetett volna a miniszterségbe. El-
mondhatjuk bizony, hogy manapság már mi-
nisztertől a kétkézmunkásig mindenki állandóan 
tanulni kénytelen. 

Minden tudás megszerzésének legeleje pedig 
az írni-olvasni-tudás. 

Volt idő, mikor még ez sem volt valami fon-
tos. Ezerkétszáz évvel ezelőtt Nagy Károly, 
Európa leghatalmasabb- császárja, megélhetett 
úgy is, sőt gondos, bölcs törvényeket hozhatott 
úgy is, hogy még nem tudott írni-olvasni, csak 
a kardmarkolatába vésett névjelét nyomta rá 
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a pecsétekre. De már ezer év előtt a honfoglaló 
magyar vitézeknek meglehetősen szükséges 
volt az irni-olvasni-tudás, mert mindenik ma-
gyar járőr kerülhetett olyan helyzetbe, hogy 
a nyílvesszőre körömmel vagy késsel föl kel-
lett rónia valami fontos jelentést a régi ma-
gyar rovásírással, a nyilat aztán őrszemtől 
őrszemig lőtték, a folyókon is átlőtték, amíg 
a vezérhez érkezett a jelentés. Szent István 
már minden tíz falura rárótta egy-egy temp-
lom építését, < a templom mellett pedig rend-
szerint ott volt az iskola is. 

Ámde ezer esztendőn át is, amíg ínég' Egész-
Magyarország volt, még csak el lehettek apá-
ink írás-olvasás nélkül is, igaz, hogy csak azok, 
akik beérték — tudás nélkül — a nedvesfalú 
vályogházzal és belenyugvással vették, hogy 
hat gyerekből kettő-három rendszerint el-
pusztuljon egészségtelen, babonás életmód 
miatt. 

A háború előtt, akkor bezzeg megvolt még 
a három és félszer ekkora Egész-Magyarország, 
sok munkaalkalom, nagy piacterület, hatalmas 
birodalmunk kedvező kereskedelmi szerződése-
ket tudott kiharcolni a szomszédos és távoli 
országoktól. És amellett az igények is kisebbek 
voltak. Ma bizony ruházkodásban, élvezetek-
ben sokkal nagyobbak lettek az igények, ma a 
baka bezzeg nem nyolc krajcár zsoldjából jön 
ki, ma a baka is — hál' Istennek — kávét kai) 
reggelire, ma többet kell gondolnunk a gyerek 
egészségével, meg a nevelésével, meg egyebekkel, 
ez a sok-sok több: ez mind csak a több tudás-
ból, az írássá l-ol vasassal kezdődő folytonos 
művelődésből telhet ki. 

A népnek ezt a sürgőssé vált szükségét szem 
előtt tartva, a kormány a háború után sürgő-
sen hozzá is kezdett iskolák építéséhez. Erre ál-
doztak a kormányok a háború után legtöbbet: 
néhány év alatt löbbezer új népiskolát építet-
tek. hogy lehetőleg mindenki minél előbb hozzá-
juthasson először is az írás-olvasáshoz s azután 
mindazokhoz, ami az írás-olvasásból következik. 
Egyszersmind szigorúan végre kezdték hajtani 
a törvényt, hogy mindenkire kötelező az iskola, 
még meg is büntetik azt a szülőt, aki hanyagság-
ból vagy a maga házimunkái miatt nem küldi 
a gyerekét iskolába. 

A kormányban, íme hát megvolt a jószándék, 
hogy a népet hozzájuttassa a boldoguláshoz, 
hogy a mi népünk le ne maradjon a többi népek 
elkeseredett nagy versenyében. Igyekezett meg-
tenni, hogy mindenüvé iskolát juttasson, még a 
tanyavilágba is, hogy egy gyereknek se legyen 
három-négy kilométernél messzebb az iskolája, 
sokezer iij tanítót állított munkába, a sok iskola-
berendezés, iskolamelletti gyakorlókert, ingyen-
iskolaszer is, mindez sok állami pénzbe került, 
hiszen a nép mindezt külön tandíj nélkül kapja, 
ámde, az írás-olvasás elsajátításából — sajnos — 
még így is sokan kimaradtak. A kimaradotta-
kért rendszerint nem lehet senkit se hibáztatni, 
nem lehet az se hibája, se szégyrene se az állam-
nak, se az olyanoknak, akikhez az írás-olvasást 
nem tudták hozzájuttatni. 

Tudjuk, hogy az idősebbek közül igen sokan, 
akik még a háború előtt voltak iskoláskorúak, 
nem juthattak iskolába, mivel az iskola 8—10 
kilométerre volt a lakásuktól, hiszen akkor még 
nem volt meg a háborúutáni kellő számú új is-
kola sem és éppen a magyar tanyai vidékek nem 
voltak eléggé ellátva iskolával. Az ilyenekkel 
szemben az állam vállalja a mulasztások jóvá-
tételét és szeretné, ha legalább most, utólag 
hozzájuttatná az ilyeneket is az írás-olvasás ál-
dásához. Azután olyanok is vannak sokan a tan-
folyamok hallgatói között, akik a háború nehéz 
évei alatt a hadbavonult apa helyett kellett, hogy 
odahaza megfogják az eke szarvát; apát, meg 
hadbavonult legényfiút kellett hogy pótoljanak: 
az ilyenektől bizony nehéz áldozatot kért a ne-
héz háborús magyar élet, de ezek se neheztelje-
nek Magyarországunkra, hogy az iskolázástól 
elvonta őket a nemzet küzdelme, az ilyenek fo-
gadják el a szegény mai országtól jószívvel, 
hogy- legalább most, utólag ki akarja nekik pó-
tolni az ország ezt a hátrányukat és megadja 
nekik a betevő falatként szükséges írás-olvasást. 
Ügyszintén a többieknek is, akiket még nem jut-
tatott hozzá az ország gondoskodása a betű is-
meretéhez. rendszerint mindeniküknek megvolt 
rá a maguk oka és bizony rendszerint ők maguk 
nem hibásak benne. Nehéz volt körülöttük az 
egész élet, nem járhattak iskolába. De ne nehez-
teljenek ők sem senkire, az ország élete is nehéz 
volt. ugyanakkor. Inkább fogadják jószívvel, 
hogy a kormány a nemzet nevében, magyar 
testvéri szívvel be akarja végre vezetni őket is 
a tudás birodalmába és el akarja indítani őket 
is a boldogulás sikeresebb útján. 

Mert az írás-olvasás kapuján keresztül vezet 
az egyetlen út a boldogulás felé. 

Ma már kell a betű még a legegyszerűbb mun-
kát végző napszámosnak, az aratómunkásnak 
vagy kubikosnak is. Hiszen az ilyen munkának 
ma már rendes piacai és piaci nyilvántartásai 
vannak; a kubikos vagy szállítómunkás két hé-
tig itt él, két hétig amott, majd újra tán kiilső 
országba, esetleg tengerentúlra tudja eladni egy 
időre a munkaerejét. És jaj néha annak, aki nem 
maga olvasta és fontolta meg a munka-szerző-
dését s csak később ébred rá, hogy a betű, amely 
segítője lehetett volna, valósággal becsapta őt. 
Ma a budapesti munka-nyilvántartóban, de az 
egyes vidéki központokban is, mint az eskétési 
kihirdetéseket, kihirdetik a munkaalkalmakat is 
minden szakmában. Csak úgy lesik reggelenként 
a rácsos fekete tábla előtt százával a munkanél-
küliek! S bizony, aki alkalmas munkaajánlatot 
talál, annak legelső dolga nem az, hogy siessen 
megmondani ezt az írni-olvasni nem tudóknak, 
hanem siet maga elfoglalni az új munkahelyet, 
aki meg olvasni nem tud, az mindenünnen le-
késik. Bizony még az is nagy segítség a tanu-
latlan munkásnak is, ha idegen országban talál-
ván munkahelyet, munkárajelentkezésig legalább 
vagy száz szót megtanul könyvből-füzetből azor, 
az idegen nyelven, legalább a számokat, ételek 
nevét s még pár s/.iikségest, mert így „nem 1 ad-
ják eladni" azon az idegen nyelven. 
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De kell a betű még inkább a műveltebb, vagyis 
minőségi munkásnak is, akinek még nehezebb 
ós fontosabb a munkaalkalmakat kikeresni, szer-
ződni, meg a munka végzésében is rendszerint 
kell tudnia írni-olvasni. Gondoljuk el: a gyár 
rengeteg veszélyes gépe között minden lépten-
nyomon utasítások, figyelmeztető föliratok álla-
nak, a gyár ezzel eleget tett a munkás védel-
mére, de jaj. ha a munkás nem tett eleget a 
maga megvédésére a betűismeréssel es a gép el-
kapja a karját! 

Ma már kell a betű még a legkisebb fizetésű 
háztartási alkalmazottnak is, aki könyvre vá-
sárol, gazdája írásait, postáját átveszi; még in-
kább kell a szakácsnőnek, aki nem is b.ildogul 
szakácskönyv nélkül, a dadának, inasnak, ker-
tésznek és minden hasonlónak. 

A munkások jogait és kötelsségeit ma már 
nem csak pár szónyi szóbeli megállapodások 
szabályozzák, mint hajdan, bár akkor is már sok 
baj lett abból, ha a munkaszerződés nem volt 
írásba foglalva. Ma számos törvényt és szabályt 
kell ismerni minden munkásnak. Ma sok mun-
kásjóléti törvény és intézmény van a betegsegé-
lyezésig és az öregkori nyugdíjig, meg egyéb 
munkásvédelmi intézkedések is, ámde mindez 
hiába, ha a munkás maga is nem tudja magát 
megvédeni, amit pedig könnyen elérhet, ha a 
szükséges dolgokat olvasni tudja. Azt ugyan 
hiába várja, hogy a munkavezető, aki a munka-
adó érdekét képviseli, majd az figyelmeztesse 
őt rája! 

Kell a betű minden gazdálkodó földművesnek, 
állattenyésztőnek is. Ma bizony nem lehet erre 
csak úgy legyinteni, hogy „ha az apám, meg a 
nagyapám meg tudott élni mindezek nélkül, 
majd én is csak megélek". Mert ugyan próbál-
jon esak ma valaki a szomszédos hetipiacra 
csak olyan karfiolt, barackot vagy paradicso-
mot bevinni, amilyent még apáink és nagy-
apáink idejében be lehetett vinni, ma ugyan 
nyakán maradna az egész! Ma már nemesítenek 
mindenféle termékét a gabonától kezdve, a kerti 
veteményeket, kapásnövényeket, hát még a gyü-
mölcsöket, hát még a baromfiakat, tenyészálla-
tokat! Ma ezer meg ezer neve van a különféle 
csemegegyümölcsöknek, szőlőknek, piacon árul-
ható virágoknak, ezer meg ezer csinja-binja van 
a kitenyésztésüknek, folytonos nemesítésüknek, 
nincs olyan ész, amely mindezt emlékezetben 
bírná tartani! És el nem lehet ám maradni a 
versenyből! Nagyapáink még megelégedhettek 
olyan fejőstehenekkel, amelyek a ház szükség-
letén kívül csak éppen pár liter eladható tejet 
adtak a piac számára, ma bezzeg évi 14.000 litert 
adó fejőstehenekről olvashatunk és éppen Ma-
gyarországon! Fejlődik körülöttünk szem-
látomást az ember-nemesítette állat, a tehén, 
a ló, kutya, macska, hát tigyan az embernek 
ne kellene még kikerülhetetlenebbiil fejlődnie 
és fejlesztenie a maga gazdaságát!! 

Ma bizony minden gazda, aki nem akar el-
koldusodni, jegyzőkönyvvel kénytelen dolgozni. 
Régebben elég volt rovásra szedni, hogy a 
gazda kinek, mikor, mennyi tejet szállított. De 
ma már föl kell írni bizony minden egyes 

tojást, annak még a súlyát is, mert csak így 
lehet kiválogatni a további kitenyésztéshez 
legalkalmasabb tyúkot; jegyezni keli a tehén 
minden tejtermelését, ki kell számítani pento-
san minden egyes állatról, hogy mennyit evett 
meg és mennyit adott érette, jegyezni kell 
minden fillér bevételt és kiadást, mert enélkül 
a gazda nem találja meg a számítását, legyőzi 
őt az, aki talán csak pár fillérrel kedvezőbben 
tudja alakítani a gazdálkodását. Akinek még 
él a régi gondtalan világot látott kedves apja 
vagy nagyapja, kérdezze csak meg tőle, vájjon 
nem tud-e számtalan példát arra, hogy a 
gabonaárak alakulásait nem olvasó, írástudat-
lan gazdát itt is meg ott is becsapta a gabona-
ügynök! Ma bezzeg az életrevaló gazda a buda-
pesti vagy a külföldi tőzsdék árjegyzései alap-
ján számítja ki magának, hogy mikor adja él 
legalkalmasabban a gabonáját és hogy mind-
össze mennyi jogosult közvetítői hasznot enge-
délyezzen a gab o n a ü gy n ö k nek. 

Kell ma a betű és pedig ugyancsak sűrűen 
és mind sűrűbben, az iparosnak, akinek készít-
ményeit a föltaláló emberek mindennap töké-
letesítik, újítják, de újít és tökéletesít minden-
nap minden iparos maga is a maga szakmájá-
ban, ha boldogulni akar. Gondoljunk csak arra 
a mindennap látható példák közül, mennyit 
változik csak a cipő és a ruhák divatja, hogy 
egy százpengős női ruhát egy év múlva tán öt 
pengőért se lehet eladni, mert kiment a divat-
ból; de így van az a többi mesterségekben is. 
Nézegessük csak végig bár egy óráig a pesti 
kirakatokat és rögtön látjuk már kissé, hogy 
ma már ezerszer annyi féle a készítmény, 
mint nagyapáink idejében. (Hegy ez aztán jó 
vagy rossz, arról talán lehet beszélgetni, de 
hogy mi egyedül, vagy Magyarország egyedül 
meg nem tudja változtatni a világnak ezt a 
sorát, arról beszélni is fölösleges!) 

Kell a betű, és pedig minden percben, 
állandóan, a kereskedőnek is. Az le se teheti 
a ceruzát, állandóan ott tartja a füle mögött, 
de mi magunk is jól tesszük, ha mi is majdnem 
hogy a fülünk mögött tartjuk azt a ceruzát! 
Hiszen manapság minden gazda, minden leg-
egyszerűbb háztartási férfi és nő egyszersmind 
iparos és kereskedő is. Még az asszony sem 
futhat minden apró csinálni-valóval az egyes 
mesteremberekhez, elvégzi bizony maga is a 
könnyűjét, elvégzi a gazda a nehezebbjét. És 
kereskedőnek is kell lennie minden gazdának, 
de még f\z asszonynak is, ő vásárolja a sok 
apróságot, amelyeken a filléreket lehet megtaka-
rékoskodni, vagy elvesztegetni a sok kis fillért, 
ami sokra megy. És a gazda, meg a felesége is 
elárusít napról-napra. Jegyzőkönyvet, szám-
adást kénytelen vezetni még a legkisebb gaz-
daság vezetője is. Mert ma már nem tartunk 
ott, hogy a módosabb gazdának is elég volt 
annyit tudnia a kereskedelmi és pénzügyi tu-
dományokból, hogy éppen csak a betanult név-
aláírást alá tudja kanyarítani a váltóra, ám-
bár kérdezzük meg csak apánkat vagy nagy-
apánkat, nem elég sok esetet tudnak rá. mennyi 
baj származott abból, ha a gazda éppen csak 



8 9 2 N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS N É P M Ű V E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó <57. B V F . 

a nevét tudta alákanyarítani, de egyebet nem 
igen értett a betűhöz. Nem is rossz dolog maga 
az a váltó, bár újra itt lenne az ideje, hogy 
lehetne okos váltókölcsönöket fölvenni, meg 
törlesztgetni, csakhogy egyéb tudomány is kell 
ám hozzá, mint a névaláírás betűi. 

Kell a betű, mindinkább kell minden állam-
polgárnak, akár ha nem szavazó is, de még in-
kább, ha szavazó. Ma mindegyre több az em-
bernek az érintkezése az állammal, a megyé-
vel, községgel, hivatalos világgal, akármilyen 
Isten háta mögé bújunk is az életünkkel. Nap-
ról-napra rengeteg törvény és rendelet jelenik 
meg, ami mind a mi javunkat szolgálja, de a 
nemtudásuk annál nagyobb és sűrűbb baj. 
Lépten-nyomon törvényekbe és rendeletekbe 
ütközik az ember és lépten-nyomon megütheti 
magát az ember, ha nem jól ismeri őket. Fal-
ragaszok jelennek meg adóról, katonai ügy-
ben, bejelenteni valókról, közös dolgokról, ku-
tyáról, macskáról — és meggyűlik a bajunk, 
ha elmulasztjuk e rendeleteket és senki se vé-
dekezhet ám a törvény nemismerésével! Jó 
lesz azokat el-elolvasgatni! 

De a törvényeket tulajdonképpen mi magunk 
hozzuk a magunk szükségletei szerint, a ma-
gunk javára. Hiszen mi választjuk a törvény-
hozó képviselőinket, akik a mi akaratunkat 
képviselik. Csakhogy hogyan is ítélhetnők 
meg a törvényeket, hogyan tájékozódhatnánk 
a közjó, sőt a magunk tulajdon érdeke felől is, 
ha írni-olvasni nem tudnánk!! Ma bizony mái-
minden jóravaló szavazópolgárnak, meg aki 
az akar lenni, tíjságot kell olvasni, legalább 
vasárnaponként, meg kell beszélni a közügye-
ket is, hogy a község, a megye és az ország 
dolgaiban eltájékozódhasson. Ismerni kell még 
a külföldi dolgokat is, mert nagyon, nagyon 
függ azoktól is Magyarországunk sorsa. 

Nemcsak újságot, hanem még szakkönyvet 
is kell olvasni annak, aki boldogulni akar. 
Földmrv'elési, ipari vagy egyéb, a maga foglal-
kozásában továbbművelő szakkönyveket, úgy 
boldogul aztán az ember jobban a társainál e 
versengő világban. Sőt világot ismer az ember 
a rádióból, meg a moziból is. De a rádiónak 
is csak úgy veszi hasznát, ha nem a véletlenre 
bízza magát, nem hallgat össze tücsköt-boga-
rat, hanem kiválogatja a lapok rádióműsorából 
jóelőre, hogy hol, mikor mit hallgasson, aztán 
talán neki is készül, társasan hallgatja, meg is 
beszéli. A mozit se igen érti ám meg az ember, 
ha nem tudja gyakorlottan olvasni a hozzá-

járó magyarázó szövegeket. Ma már nem is le-
het el az ember újság, rádió és mozi nélkül, 
mindezeknek pedig a betű ad életet; a betű ve-
zet el ismeretlen idegen országokba, világokba, 
megtanít idegen népek életének tanulságaira, 
gazdálkodásukra, szokásaikra, ízlésükre. Egy 
ültő helyünkben annyi országot bejárhatunk, 
annyit tapasztalhatunk, amennyit apáink, nagy-
apáink idejében csak a leggazdagabb emberek-
nek állott módjukban bejárni, tapasztalni. Ma 
már nincs elhagyatottság, ma nem szabad el-
maradottságnak lenni még a legtávolabbi ta-
nyán sem. Mindenütt eljöhet hozzánk drága jó-
barátunk, akit még egy pohárka borral se kell 
megkínálnunk, aki mindenben kisegít, jó taná-
csot aci, meg el is mulattat gyönyörűségesen: 
a betű ez a kis jóbarátunk. Elkísér ez még a 
templomba is, eljön velünk a zsebünkben is. 
De a betű a legtitpktartóbb barát, hiszen ma 
már maga írja mindenki a maga levelét is, ma 
már nem is szeretnők, hogy a bizalmas leve-
lünket más írja meg nekünk, meg hogy a más-
tól kapott levelünket más olvassa föl szá-
munkra. 

Ma az ember, a tudomány segítségével, átlag-
jában hosszab ideig él, mint az elmúlt időkben. 
Ma hosszabb, no persze nehezebb is, nagyobb-
próbájú az élet. De természetesen manapság 
hosszasabban kell is készülnünk rája. Régeb-
ben az emberek húszéves korukra már egészen 
kész emberek voltak, meg is házasodhattak, 
jussukat is kikapták, Ma hosszasabban kell 
tanulni, készülni, nemcsak az iskolában, ha-
nem azután is, soha abba nem hagyva. Meg-
figyelheti bárki, hogy kivált a várcsi, a hosz-
szasan iskolázott ember későbben fejlődik ki, 
csak 24—29 éves korában lesz kész ember, de 
igaz az is, hogy akkor aztán különb életet él-
het, mint aki nem műveli magát hosszasan. Jó 
pap holtig tanul — idézhetjük újra —, de úgy 
is élhet aztán, mint a jó pap: késő öregségéig 
is mind több tudással és mind emberségesebb 
szívvel szolgálhatja a maga üdvét is, meg az 
egész faluja boldogulását, nemzete fölvirágzá-
sát. írni-olvasni tudó embernek nem nyomorú-
ságos hanyatlás az öregség, mert akkor is 
nemes barátai maradnak a könyvek, nevelője 
lehet unokáinak, bölcsességét megoszthatja a 
fiatalabbakkal, és élete utolsó órájáig, Istenig 
is nagy pártfogója marad a leghatalmasabb 
könyv, a Biblia. 

Sohasem késő erre az útra lépni, de minden 
percért kár ezt az utat halogatni. 

21.379, — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeumíkörút 6. (F.: Thiering Richárd.) 
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I^" É Z I R Á T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

•pLŰFIZETÉS egész évre 9-60 P, negyedévre 2-40 P. Egyes szám 
ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

820—-4—106/1930. VIII. d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési díj az 
állami-, községi-, társulati-, magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés a kiadóhivatal elmére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37,473. számú csekkszámlájára. 

T_T I R D E T É S hivatalos pályázat 
10 fill., magánhirdetés 14 fillér 

szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P. Vi oldal 85 P , ' / . oldal 50 P, 
' / . oldal 30 P. A hirdetési dijak a 
kiadóhivatal elmére előre fizetendők. 

J\_ szellemi javak kicserélése, kölcsönhatása 
nem is évszázadokra, hanem évezredekre nyú-
lik vissza. A mezőgazdasági és ipari termékek 
cseréjéből szinte önként fakadtak a szellemi 
ráhatások: hol párhuzamosan haladtak, hol 
függetlenül külön-külön. A szellem terjedését, 
vándorlását a földrajzi határok sem tudták 
megakasztani: az eszmék könnyű szerrel át-
repültek a hegy- és vízóriásokon és ott eresz-
kedtek le, ahol számukra kedvező talaj kínál-
kozott. Az egész kultúrtörténet voltaképen nem 
egyéb, mint e sokrétű szellemi mozgalomnak; 
fejlődésüknek vagy hanyatlásuknak elevenen 
szemléltető képe. 

A világháborút megelőző évtizedekben ez a 
mozgalom addig nem ismert erőre kapott és 
hatalmasan felfelé ívelő fejlődésben bontako-
zott ki: a szellemi internacionálé, a jó értelem-
ben vett kultúrinternacionaliznms fénykorát 
élte. Se szeri, se száma azoknak a nemzetközi 
intézményeknek, kongresszusoknak, kezdemé-
nyezéseknek, amelyek egytől-egyig azt a célt 
szolgálták, hogy a különböző államokban, nép-
közösségekben élő és a kultúra egyazon terü-
letén buzgólkodó egyéneket egymáshoz köze-
lebb hozzák és kölcsönösen megtermékenyítő 
eszmecsere útján a haladást közös erővel elő-
mozdítsák.i Hogy ez a mozgalom mekkora 
arányokat öltött, azt többek között az is bizo-
nyítja, hogy e hatalmas mozgalom szemmel -
tartásának érdekében „Of f i ce Central des In-
stitutions Internationales" címmel Brüsszelben 
1806-ban külön intézmény létesült.2 

1 A „Magyar Paodagogia" 1914—18. évfolyamaiban 
„Nemzetközi mozgalmak" címmel évenkint szakszerű cso-
portosításban összefoglaló áttekintés keretében ismertette 
az idevágó temérdek anyagot. Lásd még a Magyar Pe-
dagógiai Lexikonnak számos „nemzetközi" jelzővel el-
látott címszavát, továbbá Drucker Gy.: „A nemzetközi 
szervezetek" (1933, a Magyar Külügyi Társaság kiad-
ványa). 

2 1908—09-ről szóló első Évkönyve ..Annuaire de la Vie 
Internationale" 1500, a második 1910—11-ről szóló 2652 

A világháború, mint sok mást, ezt a már-
már túltengő mozgalmat is derékon törte, sőt 
bekövetkezett a szélső ellenáramlat, amely en-
gesztelhetetlen gyűlölködéssel odáig fajult, 
hogy a „győztes" államok tudományos társasá-
gai a „legyőzött" állambeli tagjaikat megfosz-
tották külföldi tagságuktól és kirekesztették 
„nemzetközi" kongresszusaikból.3 

Ám a leányzó nem halt meg, csak aludt: a 
liáború után felébredt, más köntösben és ríj 
nyomokon igyekszik haladni. A Nemzetek 
Szövetsége 1920-ban megalakította az Értelmi 
Együttműködés Nemzetközi Bizottságát (Com-
misson Internationale de Coopération Intellec-
tuelle), 1925-ben pedig Párizsban ugyanerre a 
célra külön intézetet (Institut) is felállítottak. 
Születésénél és programmjánál fogva, legalább 
nálunk, egyik sem tudott mélyebb gyökeret 
ereszteni, a két hatalmi csoportot egymáshoz kö-
zelebb hozni: a többség és a kisebbség között 
továbbra is fennmaradtak a válaszfalak, ame-
lyeket a „lelki leszerelés" tetszetős jelszavával 
sem sikerült lebontani. 

Azonban már a két szélső időpont között, 
a háború kellő közepén is jelentkeztek, még 
pedig magyar részről, hasonló törekvések a 
világploitikai helyzet parancsolta szomszédos, 
elsősorban magyar—néniét viszonylatban. Egy 
a tekintélyes berlini ,.Neue Jahrbücher für 
Pädagogik" c. folyóirat 1916-i évfolyamának 
35—44. lapján megjelent „Kulturgemeinschaft" 
(Kulturközösség) c. cikkben a központi hatal-
mak területén máris számos irányban meg-
nyilatkozó és kívánatos együttműködések is-
mertetése után az oktatásügy számára javasol-
tuk a tanuló-, tanító- és tanárcserét, a kölcsö-
nös szünidei és tanulmányi utazásokat, sőt 

lap terjedelemben jelent meg. A nemzetközi bibliográfiai 
intézet, „Institut International de Bibliographie" ugyan-
ot t 1895-ben alakult. 

3 V. ö. Komis Gyula: Tudomány és háború. (Kultúra 
és politika, 1928, 219—29. 1.) 

m m ÉÍIÍÍÍS 
SZEGED. 

FOLYÓIRAK. 



892 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ <57. B V F . 

megpendítettük egy hivatalos részről össze-
hívandó középeurópai oktatásügyi értekezlet 
eszméjét is.4 Az ugyancsak Berlinben megjelenő 
„Zeitschrift für die Reform der höheren Schu-
len" c. folyóirat 1916. évi márciusi számában 
„Geistig-sittliche Verständigung und Annähe-
rung" (Szellem-erkölcsi megértés és közeledés) 
című dolgozatban továbbfűztük és mélyítettük 
indítványunkat: Németország. Magyarország és 
Ausztria között ajánlottuk a) a kölcsönös hiva-

Mutatvány Drozdy: Beszéd- és értelemgyakorlatok az 
I. osztályban c. Népiskolai Egységes Vezérkönyvből. 

talos kiküldetéseket, b) a tanerők látogatását, 
c) az évi üléseiken való kölcsönös részvételt. 
Ugyanott a további teendőkre, a szervezet ki-
építése érdekében a következő irányelvek ol-
vashatók: 1. A szóbanforgó államok (Német-
ország, Magyarország, Bulgária, Törökország) 
nevelő-oktató együttműködésére minden ország 
történeti fejlődése és nemzeti sajátossága irány-
adó. 2. Az együttműködés érdekében minden 
rokon iskolafaj tanerői középeurópai szövet-
ségbe tömörülnek. 3. Ezekben országonként 
minden iskolanem egy-egy kiküldöttel van kép-
viselve (lehetőleg az országos tanító-, tanár-
egyesülettel kapcsolatban). 4. Mindegyik iskola-

4 Tíz évvel később ugyanerről: „Magyarország és Német-
ország szellemi együttműködése". (Magyar Paedagogia, 
1926, 160—70. 1.) 

faj köteles közlönyében a többi ország hasonló 
iskolafajáról, fejlődéséről stb. tudomást venni. 
5. Mihelyt a szervezet kiépül és az anyagi esz-
közök i'endelkezésre állnak, a középeurópai ta-
nító- (tanár-) szövetségek „Közlemények" cím-
mel tájékoztató folyóiratot adnak ki, amelynek 
költségeihez mindegyik országos csoport hozzá-
járul. 6. A szövetség és a szerkesztőség szék-
helye felváltva van az illető ország fővárosá-
ban, ugyanott tartják meg a közgyűlést is. 
7. Az erkölcsi és anyagi támogatásra a tanügyi 
hatóságok már kezdettől fogva felkérendők. 

A kultúrkapcsolatoknak napirenden levő leg-
újabb és hivatalos oldalról megindított moz-
galma érzelmi jellegénél fogva is eltér a Nem-
zetek Szövetségének védnöksége alatt álló ér-
telmi együttműködéstől: nem lelki leszerelést 
hirdet és követel, hanem a rokon lelki felszere-
lés erejénél fogva hozza egymáshoz közelebb 
az évszázados történelmi kapcsolatok által már 
amúgyis összehangolt népeket, amelyeket nép-
pszichológiai alkatuk is egymásra utal. „Mi jól 
tudjuk, írja Drozdy Gyula, hogy megértést, 
rokonszenvet, szeretetet csak megértés, rokon-
szenv és szeretet kelthet, nemcsak az egyének, 
hanem a nemzetek életében is." Angol- és Fran-
ciaországgal, Svájccal és Hollandiával külön 
egyezmény nélkül fennáll a szellemi kapcsolat-
nak szabad formája; hogy az utódállamokkal 
nincs meg, az igazán nem rajtunk múlik, mert 
sajnálattal nélkülözzük az értelmi együttműkö-
désnek legelső és legelemibb feltételét: a 
magyar nyelvnek tiszteletbentartását. 

Ami a mozgalomnak gyakorlati megvalósítá-
sát, fel- és kiépítését illeti, világos, hogy alul-
ról felfelé, fokozatosan bővülő koncentrikus 
körök szerint kell eljárni. Tekintettel a gyer-
mekek értelmiségi fokára, a népiskola feladata 
főleg az lehet, hogy szemléltető eszközökkel és 
olvasmányokkal a talajt előkészítse, hangula-
tot keltsen, fogékonyságot érleljen. A népiskola 
számára kínálkozó lehetőségeket és alkalmas 
módszereket Drozdy Gyula helyes elgondolás-
sal sorolja fel a Néptanítók Lapja folyó évi 
november 1-i számának vezetőcikkében. Áz em-
lítetteken kívül szóba jöhetne még a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium diapozitívgyiijte-
ményének ez újabb szükségletekhez mért ki-
egészítése. Egy szünidei tanfolyam előadásai 
és mintatanításai megismertethetnék a tanító-
sággal a célravezető módszeres eljárást és a 
szükséges anyag (szemléltető eszközök) beszer-
zésének módját. A középfokú s főleg a közép-
iskolában már jóval tovább mehetünk: itt foly-
ton bővülő komoly ismeretek megszerzésére 
nyílik alkalom, amire már az Utasítások5 is 
lehetőséget és módot nyújtanak a világháború 
után nálunk is befogadott „Művelődésismeret" 
keretében. Ez a Kulturkunde (és kiágazása a 
Deutschkunde stb.) a nyelvtanulás útján arra 
igyekszik a tanulót képesíteni, hogy megis-
merje az illető nép lelki struktúráját, kultúrá-
jának sajátságait és belső szerkezetét, szellemi, 

5 Az 1924. évi porosz középiskolai reform is melegen 
ajánlja ezt a módszert. 



24. SZÁM NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 945 

művészi és vallásos tehetségét és alkotásait és 
mindezzel az idegen népiség megértésére és kul-
túrjavainak értékelésére képesítsen. Az ezután 
következő főiskolák, kulturális és társadalmi 
egyesületek szereplésének számos módja és 
lehetősége, e helyen még puszta felsorolásban 
is messzire vezetne. Az egész vonalon azonban 
döntő szerep jut a nyelvismeretnek, amelynek 
híján személyes érintkezés el sem képzelhető. 
Emellett már kezdettől fogva tervszerűségre és 
kölcsönösségre kell törekedni, nehogy az olyan 
biztatóan meginduló mozgalomban bár jóindu-
latú, de eléggé meg nem fontolt intézkedések 
zavarokat támaszthassanak. Ügy képzeljük, 

hogy a vezetés, irányítás egy központi szervből 
indulna ki, amely magában foglalna országon-
kint egy-egy referenst. E szervnek lennének 
alárendelve az országok (illetőleg nyelvek) sze-
rint alakítandó albizottságok, amelyekben kép-
viseletre találna minden iskolafaj, illetőleg köz-
művelődési intézmény. 

A magyar kormánynak a kultúrkapcsolatok 
megszilárdítására irányuló buzgó és céltudatos 
tevékenysége mély belátásra és a távolba irá-
nyuló bölcs előrelátásra vall, mert az út a bol-
dogulás felé a kultúrpolitikából kiindulva, a 
gazdasági politikán keresztül vezet a világ-
politikához. 

A TÁRHilDALOII ÉS AZ ISKOLA. 
í r ta : LOCZKA ALAJOS. 

mai gazdasági válságban ezt kérdezhetik 
tőlünk: Miért nem tanította meg az iskola ide-
jében az embereket gyakorlatibb ismeretekre? 
Miért nem nevelte gazdasági érzékre? Miért 
nem vértezte fel őket jó előre azokkal a fegy-
verekkel, amelyeknek birtokában felvehették 
volna a harcot a kedvezőtlen körülményekkel 
szemben? 

Lelki válság van? Miért nem törődött az is-
kola többet a lélek nemesítésével, a jellem ne-
velésével? Válságba jutott a család, nincs köz-
életi tisztaság, nincs üzleti megbízhatóság, az 
erkölcsök romlásnak indultak? Sokan mind-
ezért az iskolát okolják, mert szerintök el-
mulasztotta kötelességét az emberalakításnak 
ezen és más területein is. 

Mindez egyszóval azt mondja, hogy a múlt 
iskolája megbukott az élet vizsgáján. 

A válságok hullámhegyein hánykódó társa-
dalom minden bajáért bűnbakot, sőt minden 
bűnére mentséget keres. És mindkettőt meg is 
véli találni az iskolában, amely nem volt eléggé 
előrelátó és nem tudott, sőt nem is akart alkal-
mazkodni a változott viszonyokhoz. 

De, és ez az egyetlen biztató körülmény, a 
társadalom nemcsak a bajok okát, hanem ezek 
egyetlen és leghatásosabb orvoslását is az isko-
lában keresi. 

Az iskola tehát még sem vesztette el egészen 
tekintélyét a társadalom szemében, de át kell 
alakulnia olyanná, amilyennek ez a társadalom 
szeretné. Soha még nem volt oly erős az élet 
rohama az iskola ellen, mint napjainkban, A tör-
ténelem tanúsítja, hogy a múltban az iskola 
évszázadokon keresztül szilárd pont volt, amely 
magasztos eszményeivel a mindennapi élet for-
gataga fölé emelkedett. Ma azt követelik tőle, 
hogy szálljon le az eszmei magaslatról és szol-
gálja ki a társadalom minden irányú érdekeit. 
Az élet, a mai élet, a maga képére és hasonla-
tosságára akarja átalakítani az iskolát, hogy 
majd ez viszont a. maga részéről szebbé, jobbá, 
kedvezőbbé tegye a jövő nemzedék életét. A tár-
sadalom azt kívánja, hogy az iskola jöjjön kö-

zelebb az élethez, ismerje meg az életet és ezért 
nagyobb megbecsülést ígér cserében. 

Nézzük, milyennek szeretné a társadalom az 
iskola szellemi arculatát? 

Az új középiskolai törvény és a nyomában 
járó középiskolai tantervváltozás kitűnő alkal-
mat adott arra, hogy a társadalom kérdezetle-
nül is megnyilvánulhasson. A beadványok, em-
lékiratok, javaslatok tömege érkezett be. Lapoz-
gassunk kissé bennük, érdekes dolgokra fogunk 
bukkanni. Mindjárt a célkitűzésnél meg kell 
hökkennünk. A társadalom nemcsak egyénei-
nek, hanem legtöbb intézményének megnyilat-
kozásán keresztül is azt akarja, amit az egyik 
beadvány szószerint így fejez ki: „A középiskola 
ismerje el céljának az életre fontos gyakorlati 
ismeretek és képességek nyújtását." És ha ez 
így van a középiskolával, akkor még fokozot-
tabban áll a többi iskolára is. 

Eszerint tehát az iskola egész szellemi biro-
dalmán leplezetlenül a hasznosság elve vegye 
át az uralmat. Azt hittük, már rég eltemettük a 
felvilágosodás korának ezt a szülöttét és íme 
poraiból feléledve erőteljesebben követel be-
bocsáttatást az iskolába, mint valaha. Sőt ha 
közelebbről megvizsgáljuk az újszülöttet, meg-
döbbenve eszmélünk rá, hogy csak neve ha-
sonlít a Ratio Educationisban született ős-
apjára, tartalmasokkal veszélyesebb, sokkal tü-
relmetlenebb amannál. Mert a tudós Ürményi és 
társainak elgondolásában a hasznosság elve 
szerényen megfért a neki szánt helyen az alaki 
értékek mellett; ez az új elv azonban kakuk-
fiokának bizonyul, amely kimarja maga mellől 
az iskola minden hagyományos értékét. Nézzük 
Cvsak közelebbről, mi mindennek kellene helyet 
kapnia az iskolában ennek az elvnek alapján? 
Forrásmunkáink ismét a társadalom részéről 
elhangzott kívánságok. 

Az iskola eddigi neveltjeiben kevés volt a gya-
korlati érzék. Mily könnyű ezen segíteni, csak 
néhány új tárgyat kell bevezetni. S ezek sorá-
ból valahogy ki ne felejtsük az ipari termékek 
előállításának ismeretét, az építészetet, a keres-
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kedelmi levelezést és mint korunk legfőbb ered-
ményeinek elősegítőjét, az explóziós mótor tár-
gyalását. 

A mai nemzedékből hiányzik a szociális ér-
zék. Ismét néhány újabb tárgy bevezetése fogja 
a bajt orvosolni. Tanítanunk kell többek közt 
az anya- és csecsemővédelmet, a „feleségneve-
lést", a társadalmi élet és szokások ismeretét, 
ismertetnünk kell a vöröskereszt tevékenységét 
és mint nagyon fontosat, a magánjogi ismere-
teket. 

Az emberek többsége nem elég gerinces, nincs 
önálló véleménye, behódol minden hangos jel-
szónak és ezért van az, hogy a bolsevizmus 
eszméi oly sok embert tudtak levenni lábáról. 
Ezen csak az segíthet, ha bevezetjük a tantár-
gyak sorába a szociológiát, az államtani isme-
reteket, a polgári jogok és kötelességek tárgya-
lását, a közjogi ismereteket, a szabadkőművesség 
szervezetének tüzetes leírását. 

A várható hatást még fokozhatjuk, ha a nem-
zeti öntudat fejlesztése érdekében bevezetjük a 
néprajz, népzene, az ősi magyar vallás és a 
rovásírás tanítását. A fenti tárgyakhoz csatla-
kozniok kell a nemzetiségi nyelveknek, az egyes 
nemzetiségek irodalmának és történetének is. 
De a haza fennmaradásának biztosítása csak 
fajilag tiszta, testében egészséges nemzedéktől 
remélhető. Ennek érdekében pedig nem szabad 
visszariadnunk a fajvédelem alapelveinek, a 
nemi betegségeknek, a fertőzés elleni védeke-
zésnek tanításától sem. 

Nagy bajunk, bogy a magyar emberben nincs 
meg a közgazdasági érzék. Hogy ezt meg-
teremtsük, mindenképen helyet kell biztosíta-
nunk az iskolában a közgazdasági ismereteknek, 
a gyorsírásnak, gépírásnak, a biztosítás tanítá-
sának. Ezekkel karöltve az idevetődő idegenek 
kellő megbecsülése végett meg kell emlékeznünk 
az iskolában az idegenforgalom jelentőségéről, 
a lebonyolítására hivatott szervezetekről. És ha 
már úgysem tudunk megtanulni az iskolában 
rendesen németül, franciául, angolul, olaszul, 
akkor legalább igyekezzünk bevezetni a sokkal 
könnyebb ido- és eszperantó nyelveket. 

Azután itt van a munkanélküliség, amely 
szellemi téren legalább is oly fenyegető, mint a 
munkásság körében. Az emberek semmittevé-
sükben előbb csak meghallgatják a téves tanok 
hirdetőit, majd maguk is áldozataikká lesznek. 
Ezért gondoskodni kell arról, hogy mindenki 
üres óráiban kellő elfoglaltságot találjon és ér-
tékes szórakozásokkal töltse idejét. Erre pedig 
csak az iskola szoktathatja rá, ha a szlöjd útján 
kellő kézügyességet nevel a tanulókba és ked-
vet ébreszt bennük a fúrás-faragásra, rádió-
készítésre, repülőgép-modell összeállítására. 
Ugyanezt a célt szolgálná a sakkozás megtaní-
tása is. 

Íme, így festene az iskola, ha a társadalom 
életigényeihez szabnák. Mindenki azzal jön, még 
ezt is tanítani kell, ez sem hiányozhat a művelt 
embernek induló i f jú lélekpalánta tarsolyából, 
de senki sem kérdi, mikor tanuljon meg a gyer-
mek helyesen beszélni, értelmesen olvasni, hi-
bátlanul írni, pontosan számolni, megbízhatóan 

mérni, mikor ismerje meg környezetét, hazája 
múltját stb., stb. Mindez természetes kötelessége 
az iskolának, ő lássa, mikor és hogyan tudja 
elintézni. 

Hiába mérlegeljük tárgyilagos jószándékkal a 
különféle igényeket, hiába igyekszünk jóakarat-
tal eléje menni minden kívánságnak, honnan 
vegyünk annyi időt, hogy az iskola valamennyi 
követelménynek eleget tegyen! Nem kell sokáig 
fejünket törnünk, erre is kapunk tanácsot a be-
adványok tömegéből. Halljuk csak, hogyan szól! 
„A fejlődés során mind több ismeret elévül, de 
ez az elévülési folyamat az iskolában sokkal 
lassúbb, mint a szükséges ismeretek térfoglalása. 
Ez szükségessé teszi a racionalizálást." Íme, te-
hát az élet legújabb vívmányai is utat találnak 
az iskolába. Első percben nem is értjük, hogy 
az amerikaiasodásnak ez a kihatásaiban olyan 
kétélű fegyvere mit is keres a lélekalakítás mű-
helyében, de a beérkező kérelmek, javaslatok 
sokasága nem hagy felocsúdni és fel is tárja a 
szó igazi értelmét. Az egyik a számolás mecha-
nizálását javasolja, hogy a gyermekeknek ne 
kelljen az egyszeregyet megtanulni, hanem, na-
gyon egyszerű szerkezet segítségével, könnyen 
megtalálják az eredményt. Másvalaki grammo-
fónlemezekre vésné a tananyag egyes leckéit és 
ezek gyakori lejátszásával tölesérezné a szó szo-
ros értelmében a tanulók fejébe a tudást. Még 
egyszerűbb megoldást ígér a tanítóautomata, 
amelyik pénzdarab bedobása és a megfelelő fo-
gantyú meghúzása után szállítaná bármelyik 
tantárgy bármelyik ffnyagrészletét, persze han-
gos szóval és a legújabb didaktikai elvek fel-
használásával. Ismét másik feltaláló a rádió út-
ján tudná a tanulás nehézségeit eredményesen 
kiküszöbölni. 

De ki győzné türelemmel felsorolni és végig-
hallgatni a racionalizált tanítási eljárások fel-
sorolását, A cél; a szándék ezekből is kiviláglik: 
felszabadítani a gyermeket a gondolkodás nehéz 
munkája alól, készen megrágva adni szájába 
azt a lelki táplálékot, amelyért eddig arca ve-
rejtékével kellett megdolgoznia. Mily csábítóan, 
mily emberbarátian hangzik, de ki veszi észre 
a háttérben vigyorgó sátáni arcot1?! 

A gépkorszak becsempészte szellemét a neve-
lés területére. Nem érző, gondolkozó és akarni 
tudó egyéniségeket vár az indusztrializált tár-
sadalom az iskolától, hanem pontosan működő, 
racionalizált gépembereket. 

Végigböngésztük az élet követelményeit az 
iskolával szemben, most már magunk elé raj-
zolhatjuk azt az embertípust, amely ebből az 
iskolából lépne az élet porondjára. Ez a tanuló 
sokat, nagyon sokat tanulna. Mindenről hallott 
az iskolában. Fejében egész kultúráruház férne 
el, amely a lexikontól csak abban különböznék, 
hogy ez utóbbiban az ismeretek sorban, az abc 
rendjében következnek egymásra és szépen meg-
férnek egymás mellett. De vájjon rátalál-e a 
mi tanulónk az ismeretek nagy káoszában arra, 
amelyikre éppen szüksége van? Minthogy a 
gondolkodás minden akadályát elhárították út-
jából és nem szoktatták önállóságra, tudja-e 
majd alkalomadtán felhasználni azt, amit ta-
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nult? Mert nem tud majd írógép nélkül írni, 
számológép nélkül számolni és Isten tudja, mi-
lyen gép nélkül gondolkodni. 

Ámde vigyázzunk csak, nincs itt valami félre-
értés? Azt mondtuk ebben az iskolában sokat, 
nagyon sokat kell tanulni és ha a gyermeknek 
mindazt tudnia kell, amit az élet nevében és az 
életre útravalóul szánnak neki, akkor valóban 
túlfeszített értelmi tevékenységet kell kifejte-
nie. Lehetséges ez? Hiszen az egész közélet, a 

lek viaszára és elvárni, hogy az ott keletkezett 
kép a gyermek növekedésével együtt belenőjön 
az élet valóságába1? Vájjon egyáltalán értékeli-e 
valamire is a gyermek, amire a felnőtt azt 
mondja, hogy majd valamikor az életben szük-
sége lesz rá? 

Súlyos kérdések, de nemcsak minket érdekel-
nek. Áz egész művelt világon évek óta felvetőd-
tek és évek óta a gondolkodók, nevelők legna-
gyobbjainak okoznak fejtörést. 

család, .minden hivatott és hívatlan tényező 
csak úgy visszhangzik, valahányszor az iskola 
szóba kerül, a megterhelés hangoztatásától. Ha 
már eddig is túlterhelte az iskola a gyermeket, 
hogyan bírná el akkor azt a rengeteg új tár-
gyat, ríj ismeretet, amelyért olyan ádáz harc 
folyik? Hát senkinek nem jut eszébe, hogy min-
den húr clpattanik, ha túlságosan megfeszítik? 
Vagy talán megelégszik a társadalom azzal, 
hogy roskadásig tömi az életnek nekivágó 
i f jú iszákját a tudás útravalójával, de nem tö-
rődik azzal, hogy szegény szárnyaszegetten hur-
colja terhét magával? Ez az agyonfárasztott, 
ezernyi szétágazó és össze nem tartozó ismeret 
terhével küszködő, gondolkodni nem tudó gép-
ember, ez fogja valóra váltani a társadalom re-
ménységét a jobb jövőről? Így akarják az élet 
emberei az életre előkészíteni a jövő nemzedé-
ket? Vájjon van-e egyáltalán jogosultsága an-
nak a mondásnak, amelyből bevezetésként ki-
indultunk? Lehet-e az életre oly módon előké-
szülni, hogy gyermekkorunkban mindazt meg-
tanuljuk, ami az életben esetleg szükséges lesz? 
Lehet-e az életet előrevetíteni a gyermeki lé-

Korunk egyik nagy nevelési apostola rövid 
mondatban felezte ki a választ adó megoldást, 
Education is not preparation for life, but l ife 
itself. A nevelés nem az életre való előkészület, 
hanem maga az élet. Ne a gyermekre váró jö-
vendő bezárt kapuit feszegessük, hanem magát 
a gyermeket állítsuk az iskolai munka közép-
pontjába, úgy amint van, él és mozog. A gyer-
mek mindennapi életnyilvánulásait kell tuda-
tossá tenni. A környezet önként szolgáltatja a 
kiindulást és a gyermek fokozódó érdeklődése 
veri a hidat az ismeretlen felé! Ez a pedagógia 
azt vallja, hogy a legjobb előkészület az életre, 
ha átéljük a magunk életét. A kis gyermek 
élete az ő szemében éppoly komoly valóság, 
mint a nagyoknak az ő esetleges világrendítő 
cselekvéseik. Ezt a valóságot kell megragadni 
és a fejlődés menetét követve gazdagítani. A 
gyermek, amikor kockaköveket egymásra rak, 
azt mondja, hogy házat épít, mi felnőttek mo-
solyogva nézzük együgyűségében is kedves 
képzelőerejét. És mi magunk hányszor építünk 
ehhez hasonló légvárakat, amelyeket komolyan 
veszünk, sőt nagyon megharagudnánk, ha má-
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sok nem annak vennék. Nos, a gyermeknek ezt 
a szándékát szintén komolyan kell vennünk és 
beleélve magunkat, ismeretekkel kibővítenünk 
Miért nem lehetne a házépítés ürügye alatt 
megtanítani a számolás, mérés, elemi fizika 
számos ismeretét, elsajátíttatni a szemmérték, 
becslés, kifejezőképesség, beszédkészség életbe-
vágóan fontos tulajdonságait, a csín, az ízlés, 
rendszeretet, tisztaság kedves erényeit? De ez 
csak egy a sok példa közül! Amint a gyermek 
szeme mindjobban megnyílik környezetének 
meglátására, amint élete mindinkább színese-
dik, úgy gyarapszik ismeretköre. Nem a nevelő 
hozza a gyermek elé az ismereteket, úgy aho-
gyan ő látja jónak felnőtt szemével, hanem a 
gyermek maga szalad az ismeretek felé lelki 
kényszerből az ismeretlen titokzatosságának 
varázslatától ingerelve. Aki a gyermeki lelket 
csak kissé is ismeri, nem vonhatja kétségbe 
ennek az ösztönszerű lelki kényszernek haté-
konyságát. A gyermeknek is van és pedig na-
gyon sok problémája és hogy ezekre minden-
áron megoldást keres, azt bizonyítja az az ezer-
nyi kérdés, mi ez, miért van ez, mi az oka en-
nek, amelyektől egyes szülők és nevelők any-
nyira rettegnek. Valóban, ha a gyermek életé-
ből indul ki az ismeretszerzés vágya, ennek be-
teljesülése szebbé, érthetővé, indokolttá teszi 
életét, másfelől pedig újabb megismerés utáni 
törekvésnek lesz szülőjévé. Ez az életre való ne-
velés igazi útja, amely nem azt keresi, hogy 
mire lesz a gyermeknek szüksége az életben, ha-
nem megadja neki azt, amire máris szüksége 
van. Így nevelődik rá a gyermek arra, hogy 
mindenkor a maga valóságos egyéni életét élje 
és ne a mások elgondolt életét. Ennek az isko-
lának az élet az éltető eleme, de a gyermek a 
központja. Hallom az ellenvetést. Az ismeret-
szerzésnek ez az útja talán kedvesebb, talán ér-
dekesebb, talán könnyebb is, de rendszertelen, 
tudománytalan. Hát a tudomány és a rendszer 
az életen felül álló valami, ami rabszolgájává 
akarja tenni az életet? 

Hát maga az élet ezernyi megnyilvánulásá-
ban, vallási, társadalmi, családi megkötöttsé-
geivel nem tart fenn rendet? Hát a tudomány 
kihatásaiban nem jelentkezik az életben lépten-
nyomon? ós olyan nagy baj az, hogy a gyermek 
előbb érdeklődik a mozdony, mint a gőz feszítő-
ereje iránt? Miért, erőszakoljuk rá az utóbbit, 
mikor ő az előbbire kíváncsi? Hogy enélkiil 
nem lehet vele azt is megértetni! Nos, hiszen 
éppen ez az új nevelés célja, hogy miközben a 
mozdonyra irányuló érdeklődését kielégíteni 
igyekszünk, újabb és újabb problémák elé ál-
lítsuk. De ezeknek az ő lelkéből, az ő tudás-
vágyából kell fakadniok, nem pedig a tanterv 
sorrendjéből. Legyünk meggyőződve arról, hogy 
az életben nincsenek zárójelek ós nincsenek 
üres foltok. Kövessük az életnek a gyermeki 
lélekben visszatükröződő útjelzéseit és bizton 
lehetünk, nem marad ki semmi abból, ami a 
tantervben van. Sokan még nem értik meg az 
új célkitűzést, amely oly szépen ölt testet nép-
iskolai utasításainkban. Nagyon sokan vannak, 
akik azzal vádolják a népiskolát, hogy játékkal 

tölti az időt munka helyett. Szomorú félreértés 
mindkét fél részéről. A népiskolai tanító félre-
magyarázza az új szellemet, ha a munkából já 
tékot csinál és a külső szemlélő félreérti az is-
kolai munkát, ha játéknak minősíti. Az új ne-
velés vezetőelvét Kerschensteiner úgy fejezi ki, 
hogy die Schule muss vom Spiel zur Arbeit 
werden. Nincs tehát igaza annak, aki az új el-
vek szerint irányított iskolai munkát játéknak 
bélyegzi. Mert ez nem játék, hanem komoly 
munka, csakhogy ezt a munkát nem a felnőtt 
ember mértékével, hanem a gyermeki lélek ér-
tékmutatójával mérik. Az új népiskola meg-
tette az első és elhatározó lépést arra, hogy az 
élethez közeledjék, de nem a felnőttek életéhez, 
hanem a gyermek életéhez. A középiskola még 
mindig a felnőtt életét tekinti irányadónak és 
innen van az a sajnálatos félreértés a két is-
kola között, amelyet sokan, kissé hangzatosan, 
szakadéknak szeretnek nevezni. Pedig más ol-
dalról kiindulva, a középiskola is rohamosan 
közeledik az új szellem felé. Még nem találko-
zott össze az elemi iskolával, de már megindult 
a kebelében egy olyan folyamat, amely előbb-
utóbb ugyanezt az elvet fogja diadalra vezetni. 
Csakhogy a középiskolában nem „játszva taní-
tásnak" nevezik az új eljárást, hanem egy kissé 
tudományosabban hangzó névvel: „munkáltató 
oktatásnak". Ez is, az is, közös tőről fakad, az 
öntevékenység fájáról. Mindkettő a gyermek 
ós az i f jú ösztönös cselekvési vágyából indul ki 
és miközben ezt kielégíti, lelki tartalmát gazda-
gítja. Ezzel az eljárással igyekszik az új neve-
lés a kor lelkületének elanyagiasodását és el-
gépiesedését ellensúlyozni, mert az ifjút lelki 
értékek megszerzésének lehetősége elé állítja. 
Teljesen félreértik a munkáltató oktatás elgon-
dolásának lényegét, akik pusztán egy új és ta-
lán eredményesebbnek Ígérkező tanítási mód-
szert látnak benne, vagy akik csak a kézügyes-
ség megszerzésének eszközéül tekintik ós akik 
a szaktárgyi terjeszkedés lehetőségét vélik 
benne felfedezni. A munkáltató oktatás mögött 
álló elvi elgondolás mindezek fölött van és a 
szűklátókörű tárgyi határokon felülemelkedve, 
az emberalakítás új korszakát akarja életre-
kelteni. Azt a korszakot, amelyben a lelki és 
testi tulajdonságok arányos fejlesztése össz-
hangba kerül egymással, amelyben nem az is-
meret mennyisége, hanem az ismeret révén 
megszerzett lelki készség a döntő, amelyben az 
egyéniség szabadon bontogathatja szárnyait és 
emellett minden i f jú megtalálja a képességei-
vel arányban álló feladatokat; amelyben az is-
meretek bővítésének vágya az életadta problé-
mákban gyökerezik, amelyben az ismeretszer-
zés útja rögös és fárasztó, de az akadályokon 
győzedelmeskedő egyéni önállóság a megtalált 
eredményben saját diadalát üli. 

Annak az alapelvnek, hogy a tanuló öntevé-
kenységével szerezze az ismereteket, az iskolai 
élet minden területén meg kell honosodnia. 
A módszeres kivitel valószínűleg alaposan meg 
fog változni, de nem is ez a lényeg. A fő az, 
hogy minden tantárgy a maga külön színeze-
tével járuljon hozzá az ifjú lelki világá-
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nak alakításához, egyéniségének kifejlesztésé-
hez, önállóságának megalapozásához. így kap-
csolódik be valamennyi tárgyban a tanuló te-
vékeny részvételén keresztül a vallásos, a nem-
zeti és szociális nevelés, amelyek az ifjú életét 
sokoldalúvá teszik. Nem azért, mert az iskola 
kényszeríti rá, mert a nevelő az életre hivatko-
zik, hanem mivel a gyermek saját lelkéből fa-
kad, egyéni életének megértésében gyökerezik, 
saját tevékenységével erősödik és önálló el-
határozásából folyik. í g y lesz az iskolai élet az 
élet iskolájává. 

Az elgondolás jelentőségét egyáltalán nem 
csökkenti az az ellenvetés, hogy a társadalom 
mai képe az újjáalakulás jelét viseli magán. 
Aki azt mondja, hogy a fasizmus, hitlerizmus, 
a rendi alkotmányra való áttérés elvi ellensége 
az önálló egyéniségeknek és a kollektivizmus 
minden különbséget elsöprő süllyesztőjében 
fogja elnyelni az egyes embert, annak azt ajánl-
juk, olvassa el elméíyedően az olasz közoktatás-
ügyi miniszternek, Giovanni Gentilenek és a 
nemzeti szocialista nevelés apostolának, Ernst 
Kriecknek filozófiai és pedagógiai munkáit. 

A jövő társadalmának, akármilyen külső ala-
kot fog is ölteni, szüksége lesz egyéniségekre. 
Mert a vak engedelmességre csak ideig-óráig 
lehet hatalmat alapozni, de az egyéni belátás-
ban gyökerező lelkes együttműködésre orszá-
gokat lehet építeni. 

Ezért hódít az új nevelés világszerte és így 
alakul ki nyomában az az ember, aki az életre 
minden szükséges tulajdonsággal fel van ru-
házva. Ismeretei nem ölelik fel mindazt, amire 
az életben valaha is sor kerülhet, de megtanulta 
a módját, hogyan kell a hiányokat pótolni. Az 
életben szembekerülő feladatok nem lepik meg, 
mert már az iskolában hozzászokott, miként 
kell a kérdéseket elemeikre bontani és ezek 
megismerése után újból összerakni, hogy a 
végső megoldáshoz eljusson. Ez az ember bizo-
nyára meg fogja helyét állni az életben is és 
ezért fogja ez az út közelebb hozni az életet az 
iskolához. Nem azt az életet kényszeríti majd 
rá a gyermekre és az ifjúságra, amit mi élünk, 
hanem megtanítja őt arra, liogy a maga életét 
élje helyesen, szépen, tartalmasan, bölcsen és 
akkor majd felnőtt korában is így fog tenni. 

AZ OLVASÁS ÉS ÍRÁS TAKÍTÁSÁIAK MÓDJA 
AZ ANALFABÉTÁK TAX r O L l AMÁX. 

í r ta : D R O Z D Y GYULA. 

A vallás; és közoktatásügyi miniszter úr ma-
gas megbízásából megírtam az Olvasás és írás 
könyve felnőttek számára című könyvemet. 
Mert ez a könyv —• úgy tudom — az egyetlen, 
amit az iskolánkívüli népművelés keretében a 
felnőtt analfabéták tanfolyamán használnak, 
úgy vélem, jó szolgálatot teszek azzal, ha 
ezen a helyen közlöm azokat az irányító mód-
szeres gondolatokat, amelyeket ennek a könyv-
nek szerkesztése közben követtem s egyben rá-
mutatok arra az eljárásra, amit a felnőttek-
nek olvasás és írásra való tanítása közben kö-
vetnünk kell. 

Mindenekelőtt tisztában kell lennünk azok-
nak a felnőtteknek lelki világával, gondolko-
zásával, érzésével, akik az analfabétatanfolya-
mokra beiratkoznak. Ez azért szükséges, mert 
azok, akikkel hónapokig együtt dolgozunk, 
akiket tanítunk, nem lehetnek előttünk isme-
retlenek, idegenek. Lelki kapcsolat nélkül ered-
ményes tanítás itt sem képzelhető el. Ezt pe-
dig csak természetes, közvetlen érintkezési for-
mával s a hallgatók gondolat- és érzelemvilá-
gához való alkalmazkodással teremthetjük 
meg. A felnőtt tanfolyamhallgató ne felülről 
lefelé néző tudományoskodó tanítót, hanem 
megértő, jóakaratú tanácsadót, irányítót lásson 
és érezzen a tanfolyam vezetőjében. Ha a köl-
csönös rokonszenv és bizalom megvan, akkor 
megvan az egyetakarás is, ami az eredményes 
munkának elengedhetetlen feltétele. 

Annak a felnőttnek lelkében, aki a tanfo-
lyamra beiratkozik, már ott van a vágy, az 

akarat ahhoz, hogy olvasni s írni megtanuljon. 
Ezt a vágyat s akaratot a tanfolyam minden 
egyes óráján csak erősítenünk, fokoznunk kell, 
amit azzal érünk el, ha a hallgatót ti j abb és 
újabb sikerekhez juttatjuk. Erre pedig, helyes 
módszeres eljárás mellett bőséges alkalom kí-
nálkozik az olvasás és írás tanítása közben. 
A vezető vegye észre a hallgató sikereit, aka-
rásának, munkájának eredményeit s örüljön 
vele együtt minden kicsi előhaladásnak. így 
lassan-lassan háttérbe szorul minden röstelke-
dés, húzódozás, szorongó érzés, amit a felnőtt 
analfabéták rendszerint magukkal hoznak a 
tanfolyamra. 

A tanfolyam vezetőjének figyelemmel kell 
lennie arra, hogy a felnőtt analfabéta minél 
rövidebb idő alatt sajátíthassa el az olvasás és 
írás technikáját. Éppen ezért az ilyen tanfolya-
mokon nem tarthatunk hosszadalmas olvasási 
és írási előgyakorlatokat. Mint könyvünk szer-
kezete mutatja, már első órán meg kell kezde-
nünk az olvasás tanítását, mégpedig a nyomta-
tott i, í betűk ismertetésével. Az i, í s az ez-
után következő betűk ismertetését két részre 
tagoljuk. Először ismertessük meg a hangot, 
aztán a hangnak a jelét, a képét: a betűt. 

A hana észrevétetésének módja eltér a gyer-
mekek tanításánál követett módtól. Ott játé-
kossággal férkőzünk a gyermek érdeklődésé-
hez. Á hangot utánoztatással vétetjük észre s 
mozdulatokkal, kézjelekkel erősítjük. Ebben az 
eljárásban, ami a gyermeknél feltétlenül szük-
séges, a felnőtt gyerekeskedő játékot látna s 



892 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ <57. B V F . 

lekicsinylést érezne, azért azt itt nem alkalmaz-
hatjuk. Abba a gondolatkörbe azonban, ahon-
nan a megismertetendő hangot vesszük, a fel-
nőttet is bele kell illesztenünk. Ezt szolgálják 
a könyvünkben levő fejképek. Ezek tárgya 
olyan gondolatkörből való, ami közel áll min-
den felnőtt lelkéhez. A fejképek mellett levő 
kérdések segítségével eljutunk ahhoz a szóhoz, 
amelyben a megismertetendő hang benne van. 
Mert a magánhangzó a szó elején, a mással-
hangzó pedig a szó végén érezhető meg jobban, 
határozottabban, azért könyvünk szerkesztése 
közben erre figyelemmel kellett lennünk. 

Mikor a kérdések segítségével eljutunk a kí-
vánt szóhoz, mondassuk ki azt a hallgatókkal 
együtt is, meg külön is, miközben szoktassuk 
rá őket a kiejtés megfigyelésére. Ezt úgy érjük 
el, ha magunk is kissé vontatva mondjuk ki a 
szót. A következő mozzanatban, a könyvben 
levő kérdések segítségével emeltessük ki a szó-
ból azt a hangot, amelyet megismertetni aka-
runk. Ha ezt a hallgatók észrevették, kiemel-
ték, ejtessük ki velük karban is, meg külön is, 
minél többször. Itt azonban különösen kell 
figyelnünk arra, hogy a hallgatók a hangot 
tisztán ejtsék ki. Ez a magánhangzóknál semmi 
nehézséget nem fog okozni, de annál nagyobb 
óvatosság kívánatos a mássalhangzóknál, mert 
ezekhez igen könnyen mellékhangokat is kap-
csolnak a hallgatók s lő, bö, sö, mö-t monda-
nak, holott a mássalhangzót minden mellék-
hang nélkül tisztán kell kiejteni úgy, amint az 
a szóban hangzik. Kezdetben ez némi nehézsé-
get fog okozni, amit azonban a kiejtés helyes 
szemléltetésével könnyen elháríthatunk. 

A gyermek és a felnőttek tanítása között te-
hát az a különbség, hogy míg a gyermekeknél 
a hangot utánoztatással, önállóan vétetjük 
észre, addig a felnőtteknél a hangot, mint a ki-
ejtett szó részét, elemét ismertetjük. S ennek 
fontossága nemcsak a gyermek és felnőtt lelki 
berendezettségének különbözőségében rejlik, ha-
nem abban is, hogy a felnőttek tanítása közben 
követett eljárással már az írás tanítását is elő-
készítjük, megalapozzuk, mégpedig azzal, hogy 
így az íráshoz szükséges szóbontást is alapoz-
zuk. Ezt a megalapozást célozzák azok a könyv-
ben levő kérdések, amelyekkel a kimondott sza-
vak hangokra való bontására késztetjük a hall-
gatókat. Az nem baj, hogy szóbontás közben 
olyan hangokat is kiejt a felnőtt, amelyeket 
előzőleg még nem ismertettünk. Ez a felnőttek-
nél semmi nehézséget nem okoz. A lényeg az, 
hogy a szavaknak hangokra való szétbontásá-
ban könnyed készséget szerezzenek. 

A hang elvonása és megismertetése után a 
hang nyomtatott képének, a nyomtatott betű-
nek megismertetése következik. A tanításnak 
ennél a mozzanatánál tartsuk szem előtt, hogy 
valahányszor a betűt a' hallgató meglátja, 
nyomban kapcsolja hozzá az annak megfelelő 
hangot is. Itt tehát a hang és a betű képzeté-
nek egyidőben való kapcsolódásár-ól van szó, 
ehhez pedig minél több gyakorlás szükséges. 
Éppen azért a megismertetett betűt minél több-
ször állítsuk a hallgatók elé s egyidőben mon-

dassuk ki annak hangját is. Ezt a felismerést 
gyakoroltassuk a könyvben levő szövegen is, 
meg falitáblán és újságban, más könyvben is. 
Hogy a betű alakja minél jobban megrögződ-
jék a hallgató lelkében, azt rajzoltassuk is le. 
Ennek az a haszna is meglesz, hogy rajzolás 
közben a keze az íráshoz is ügyesedik. 

A felnettek olvasástanításának egyik legfon-
tosabb, de egyben a legnehezebb mozzanata is, 
a betűknek szavakká való összekapcsolása, 
összeolvasása, éppen azért előbb egytagú szava-
kon szemléltessük ós gyakoroltassuk az össze-
kapcsolást, mégpedig nyomban az első mással-
hangzó megismertetése után. Az olvasástaní-
tásnak ez a mozzanata, mely a tulajdonképeni 
olvasás kezdete, könyvünkben az i, í, u, ú, ü, ű 
hangok megismertetése után a t betű megis-
mertetésével kapcsolatban történik. Az ott (14. 
oldal) látható egyszerű tanítási fogással ráve-
zethetjük a hallgatót a hangoknak szavakká 
való összekapcsolására. Mert az olyan egytagú 
szavak összeolvastatása könnyebb, amelyeknél 
magánhangzó az első betű, azért az út szót ol-
vastatjuk előbb. Ez úgy történjék, hogy mon-
dassuk ki a szót, aztán bontassuk hangokra. 
Ezzel megéreztetjük, hogy az út szó két hang-
ból áll s hogy az első hang az ú, a második pe-
dig a t. Írjuk le a tábla egyik szélére az ú, a 
másikra pedig a t betűnek előzőleg megismer-
tetett alakját. Pálcánk hegyét tegyük az ú be-
tűre, késztessük a tanulókat arra, hogy azt 
mindaddig hangoztassák, míg pálcánk hegye a 
t betűhöz nem ér. Ha odaér, nyomban kapcsol-
ják az ú hanghoz a t hangot. Majd rövidebb 
távolságra írjuk egymástól az M-t és a t-t s 
ugyanígy olvastassuk össze. Végül egymás 
mellé írjuk a két betűt, tehát a szóképet együtt 
látja a hallgató s egyszerre mondja ki. 

Valamivel nehezebb az az eset, mikor olyan 
szót olvastatunk, amelyben mássalhangzó az 
első hang. (Pl. tű.) Ezt a szót is előbb mondas-
suk ki, aztán bontassuk hangokra, majd a t be-
tűt írjuk a tábla egyik, az ű betűt pedig a má-
sik szélére. A pálcánk végét tegyük a t betűre 
s a hallgatókat késztessük arra, hogy szájukat 
készítsék annak kiejtésére, aztán vezessük pál-
cánk hegyét az ű betűig s mikor odaérünk, a 
hallgatók együtt mondják ki a két hangot. 
Aztán írjuk közelebb, majd egymás mellé a két 
betűből álló szót, úgy olvastassuk el. 

A két betűből álló szavak után három betű-
ből álló szót (pl. tűt) olvastassunk ugyanezzel 
az eljárással. Itt az ű betű a középen legyen s 
az első t betűvel való összekapcsolás után azt 
mindaddig mondják a hallgatók, míg pálcánk 
hegye a szó végén levő t betűhöz nem ér. 

Minthogy nagyon fontos az, hogy a hallgatók 
a betűk hangjának összekapcsolását megérez-
zék, ne elégedjünk meg az egyszer-kétszer való 
kísérletezéssel, hanem ezzel az eljárással az 
összeolvasást mindaddig gyakoroltassuk, míg az 
készségig nem megy. Pia itt az alapot meg-
szilárdítjuk, a későbbi összeolvasás már köny-
nyedén történik, éppen azért fogadjuk meg azt 
a tanácsot, hogy mindaddig nem is haladunk 
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tovább, míg a t betű egysoros szövegét szótag-
kópekről nem olvassák a hallgatók. 

Régen „gépies" és „értelmes" olvasást külön-
böztettek meg. A pedagógia mai álláspontja 
szerint „gépies" olvasás nincs, hanem az olva-
sástanításnak már a legelején is „értelmesnek" 
kell lennie. Könyvünk szerint az értelmes olva-
sás már az első szó elolvasásánál kezdődik, te-
hát már a t betűvel alkotott szavak olvasásá-
nál gondoljunk arra, hogy hallgatóink keressék 
az elolvasott szó jelentését, értelmét. Ezt úgy 
érjük el, ha a szó elolvasása után arra késztet-
jük a hallgatókat, hogy nyomban gondoljanak 
annak jelentésére, értelmére. Ezt kérdések se-
gítségével érjük el. Vigyázzunk azonban arra, 
hogy mikor a szó jelentésének keresésére kész-
tetjük a hallgatót, kérdésünkben ne legyen 
benne az elolvasott szó, mert akkor a hallgató 
nem arra gondol, amit elolvasott, hanem a kér-
désünkre s arra felel. Pl. Mikor azt elolvassa, 
hogy: tű, nem kérdezhetjük, hogy „mi az a tű?", 
mert akkor a kérdésre gondolna, nem pedig az 
elolvasott szóra. Aztán meg az a kérdés, hogy: 
— Mi az a tű? definíciót vár, amire pedig semmi 
szükség nincs. A helyes kérdés például ez lesz: 
— Mit fűznek bele? Vagy: Mit varrnak vele? 
Minthogy az értelmes olvasás nemcsak a sza-
vak jelentésének megértéséből áll, hanem abból 
is, hogy az elolvasott szó a vele rokonságban 
levő képzetanyagot is felújítsa, azért ne eléged-
jünk meg azzal, hogy a tanító a szó jelentését 
értse, hanem alkottassunk vele a szó tartalmá-
nak megfelelő gondolatkört, pl. a tű szóval kap-
csolatban az ilyen kérdésekkel: — Van magá-
nak? — Hány? — Mit varrt már velel — Hol 
vette f Stb. Ha az olvasástanításnak már a legele-
jétől kezdve ilyen értelmi körök megalkotására 
késztetjük a hallgatókat, később már önmaguk-
tól keresik az elolvasott szavak, mondatok, gon-
dolatcsoportok értelmét s azt saját énjükkel, 
tapasztalataikkal, élményeikkel is vonatkozásba 
hozzák. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az 
ilyen képzettársításra késztető olvasástanítás-
sal magát az olvasás technikájának elsajátítá-
sát is nagyban elősegítjük. 

Az ábécéskönyveknek elkerülhetetlen hátrá-
nya, hogy míg kellő betűanyagot nem ismerte-
tünk meg, úgynevezett „szósalátát" kell olvas-
tatnunk. Pl. tű, út, üti, itt. Ezek a szavak egy-
mással semmi értelmi összefüggésben nincse-
nek s így a gondolkozás ide-oda, egymástól tá-
voleső képzetanyaghoz csap át. Azt is tudjuk, 
hogy az olvasás technikájának elsajátításához 
feltétlenül szükséges, hogy az, aki olvasni ta-
nul, kezdetben egy és ugyanazon szótagot, ké-
sőbb ugyanazt a szót minél többször lássa, ol-
vassa. P]zen úgy szoktunk segíteni, hogy egy és 
ugyanazon szöveget minél többször átolvastat-
juk, vagyis az olvasást ugyanazon a szövegen 
gyakoroltatjuk. Könyvünkben erre is könnyeb-
bítő újítás van. Hogy a hallgatók gondolkozása 
az olvasástanítás kezdetén ne csapongjon, olyan 
szavak között, amelyeknek jelentése egymástól 
távol esik s hogy a hallgatók egy és ugyanazt 
a szótag-, illetve szóképet minél többször lás-
sák, a betűk ismertetésével kapcsolatos szöveg 

úgy van szerkesztve, hogy az egyes szavakat 
ragozott és képzett alakban olvassa a felnőtt 
analfabéta. PL né-ni, né-ni-é, né-nit, né-ni-vel. 
Mikor a hallgató először olvassa ezeket a sza-
vakat, a né-ni szó elolvasásakor az első szótag 
n és é hangját, majd meg a második szótag n 
és i hangját kissé vontatva, lassan olvassa 
össze. A következő né-ni-é szó első két tagja 
ugyanaz, tehát ezeket már nem vontatott össze-
vonással, hanem egyszerre, szótagképek alap-
ján olvassa. Az é elolvasása sem okoz neki ne-
hézséget, tehát a sikerhez, eredményhez köny-
nyen hozzájut. A következő né-nit szóban az 
első szótag ugyanaz, mint az előző két szóban, 
tehát ismét szótagképről olvassa. A nit szótag 
képét a t már kissé megváltoztatja, azért itt is-
mét összevon. A né-ni-vel szó első két tagját, 
mint ismerőst olvassa el, a -vei szótagot pedig 
vontatott kapcsolással. Ezzel a raggal már eb-
ben a szövegben is többször találkozik s így azt 
is szótagképről fogja elolvasni. Pontosnak tart-
juk ezt a szótagismétlődést azért is, mert a fel-
nőtt analfabétának rendszerint nincs ideje a 
szöveget sokszor átolvasni, gyakorolni. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy lehetőleg minél 
többször olvassa el a szöveget. Ezzel az eljárás-
sal azt is elérjük, hogy több szó olvasása köz-
ben a jelentés keresésére nem kell a hallgató-
nak erősebben gondolnia s így minden erejét 
az olvasás technikájára fordíthatja. 

Mire végighaladunk a kisbetűk megismerte-
tésén, akkorra a tanfolyam hallgatói már bi-
zonyos olvasási készségre tesznek szert. Mint-
bogy a kis és nagy nyomtatott betűk közötti 
alaki hasonlatosságnak is fontos szerepe van 
az olvasási készség megszerzésének megkönnyí-
tésében, azért ezt aknázzuk ki lígy, hogy a 
nyomtatott nagybetűt a nyomtatott kisbetűből 
alakítsuk. A nagybetűk felismerésének gyakor-
lását nagyban elősegíti az, hogy a gyakorlásra 
szánt olvasmányokban a megismertetett nagy-
betű vastagabb betűvel van szedve, mint a többi. 

A nagybetűk ismertetésével kapcsolatban a 
szótagképekről való olvasásról térjünk át a 
szóképekről való olvasásra. A tanulók ugyan 
már eddig is olvastak szóképekről akkor, 
mikor olvasás közben többször találkoztak 
ugyanazon szóval s ráismertek, a fokozatossá-
got azonban itt is tartsuk meg. Ezért előzőleg 
olvastassuk el a szöveget a tanulók olvasási 
készségének megfelelően, tehát hol szótagolva, 
hol szóképekről, miközben, ha szükséges, ér-
telmi magyarázatokat is tartsunk. Ezzel elhá-
rítjuk a tartalmi nehézségeket s így a tanulók 
a másodszori, harmadszori olvasásnál már 
figyelmüket teljesen az olvasás technikájára 
fordíthatják s mert a tartalom és a szavak már 
mindig ismerősebbek lesznek, szóképekről fog-
nak olvasni. Annyi bizonyos, hogy kezdetben 
még a többszöri átolvasás után is lesznek sza-
vak, amelyeket nem tudnak egyszerre elolvasni. 
Ebben az esetben engedjük meg, hogy azt a 
szót szótagolva olvashassák. Hogy a tanulók a 
folyékony, természetes s az értelmet is vissza-
adó hangon való olvasást szemlélhessék, ma-
gunk is olvassuk fel az olvasmányt, miközben 
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ők, a hallgatók, a szöveget ujjukkal kísérjék. 
Ezt a mintaolvasást kövesse az olvasás gya-
korlása, miközben a tanulók is törekedjenek a 
folyékony, természetes hangon való olvasásra, 
í g y rendszeres vezetés és kellő gyakorlás után 
a nagybetűk megismertetésével kapcsolatban a 
tanulók már nagyobb olvasási készséget sze-
reznek. 

Már a kis- és nagybetűk megismertetésével 
kapcsolatos olvasásgyakorlásoknál is tartsuk 
szem előtt, hogy azt a szöveget, amit olvasta-
tunk, a tanulók meg is értsék, ha érzelmi vo-
natkozású, át is érezzék. Ez pedig úgy lehetsé-
ges, hogy az olvasmány szövegét velük meg-
beszéljük. A felnőttek tanítása közben nem kö-
vethetjük azt az olvasástárgyalási módot, amit 
a népiskolában követünk. Itt meg kell eléged-
nünk azzal, hogy az olvasmány olvasása előtt 
röviden megfelelő hangulatot vagy érdeklődést 
keltünk s olvasástanítás közben térünk ki a 
részletes magyarázatra, miközben szemlélte-
tünk, megbeszélünk s az olvasott ismereteket 
és érzelmeket kapcsolatba hozzuk a hallgatók 
egyéni életével. Az olvasás gyakorlása mindig 
a már tartalmilag megértetett olvasmányon 
történjék. 

A betűismertetéstől független olvasmányok 
táigyalása és olvastatása közben két célt tart-
sunk szem előtt. Az első, természetesen, itt is 
az olvasási készség minél tökéletesebb meg-
szereztetése legyen. Ezt azonban, mint fentebb 
is mondottuk, csak gyakorlással érhetjük el. 
A gyakorlás pedig csak olyan szövegen történ-
hetik, amit előzőleg már tartalmilag megértet-
tünk. A megértetés közben azonban ismereteket 
nyujtunk, érzelmeket keltünk és mélyítünk s 
az is célunk lesz, hogy az olvasástanítás közben 
hallgatóink ismereteit gyarapítsuk, érzelmeiket 
finomítsuk, mélyítsük. Ha az Olvasás és írás 
könyvét forgatjuk, azt látjuk, hogy abban az 
isten-, a szülőföld-, a haza- és az emberszere-
tet érzelmeinek ébresztésére és mélyítésére, a 
józan munkásélet megszerettetésére bőséges 
anyag van. Mint az ismereteket nyújtó, mint 
pedig az érzelmeket finomító, nemesítő olvas-
mányok tárgyalása közben ébresszünk vágyat 
a tanulók lelkében arra, hogy minél több ha-
sonló olvasmányt olvassanak s az iskolai könyv-
tár felhasználásával adjunk is nekik alkalmat 
ezirányú vágyaik kielégítésére. Hogy olvasási 
vágyukat fokozzuk, olykor-olykor magunk is 
olvassunk fel az iskolai könyvtár könyveiből, 
folyóiratokból, újságokból ügyes, megfelelő 
részleteket s azokat beszéljük meg a hallgatók-
kal. Valahányszor alkalom kínálkozik, szem-
léltessünk a természetben, képeken, térképeken, 
rajzon s mindazon, amivel a felszínen levő 
anyagot megértethetjük, átéreztethetjük, a hall-
gatók lelkéhez közelebb vihetjük. 

A felnőtt analfabétatanfolyamokon, köny-
vünk szerint, az olvasás és írás tanítása kez-
dettől fogva együtt halad. Míg a nyomtatott 
kis i, í, u, ú, ü, ű, t, e, é, l és b betűket megis-
mertetjük s velük olvasni tanítunk, azalatt el-
végeztetjük az írási előgyakorlatokat. Ezeknek 
az a célja, hogy a hallgatók kezét az íráshoz 

szükséges könnyed mozdulatokhoz szoktassuk 
s megismertessük velük azokat a főbb vonala-
kat, amelyekből az írott betűket alakítjuk. 
A nyomtatott kis b betű megismertetése után 
megismertetjük velük azoknak a betűknek 
írott alakjait, amelyeknek nyomtatott alakját 
már eddig megismertettük. (L. az Olvasás és 
írás könyvének 18. oldalát.) Az írott betűk is-
mertetése közben is értékesítsük azokat az alaki 
hasonlatosságokat, amelyek a nyomtatott és 
írott betűk között megvannak úgy, hogy az írott 
betűt nyomtatottból származtassuk, alakítsuk. 
Ennek szemléltetése után szemléltessük a betű 
írásának menetét. Ezt a hallgatók figyeljék 
meg, aztán jobb kezük mutatóujjával írják le 
előbb a levegőbe, majd a padra s végül az ir-
kába, minél többször. Figyeljük meg a hallga-
tók írását s ha valahol hibáznak, azt egyénen-
ként javítsuk. A megismertetett írott betűt 
írassuk mindaddig, míg annak leírásában meg-
felelő készségre nem tesznek szert. Irásköz-
ben késztessük a hallgatókat arra, hogy vala-
hányszor a betűt leírják, mondják ki annak 
hangját is. 

Amint a 18. oldalon levő betűket megismertet-
tük, nyomban kezdjük meg a szavak Íratását is. 
Ez úgy történjék, hogy a leírandó szót előbb mon-
dassuk ki, aztán bontassuk hangokra, majd ön-
magunknak tollbamondva írjuk a táblára, mi-
közben szemléltessük a betűk kapcsolásának 
módját is. A leírt szót olvastassuk el a hallga-
tókkal, majd írassuk le velük is. Különösen 
kezdetben egy és ugyanazon szót többször íras-
suk le. Mindez másolás lesz, aminek igen fon-
tos szerepe van az írás tanításában. Ha a ta-
nulók már több szót tudnak írni, akkor ugyan-
azokat a szavakat tollbamondás után is íras-
suk le velük. Habár itt az emlékezetre támasz-
kodnak, ez már mégis sokkal nagyobb ön-
állóságot kíván, mint a másolás. Ha annyi 
szó áll rendelkezésünkre, hogy azokból már 
mondatokat alkothatunk, mondatokat írjunk a 
táblára úgy, hogy annak egyes szavait a le-
írás előtt a hallgatók bontsák hangokra s ők 
mondják meg a betűk egymásutánját. Ez után 
az írásszemléltetés után a tanulók másolják le 
a mondatot, majd újabb mondatot tollbamondás 
után írjanak le. Másoltassuk le a könyvben 
levő szöveget s olvastassuk el a másolást is, 
meg a leírt szöveget is. Ezzel az írott szöveg 
olvasásában gyakoroltatjuk a hallgatókat. 

Könyvünkben a 18. oldal után, a nyomtatott 
és írott betűk ismertetése s így az olvasás és 
a tulaj donképeni írás tanítása együtt halad, 
tehát az olvasás és írás tanítása egymást tá-
mogatja. 

Az írott nagybetűk ismertetésénél is vegyük 
figyelembe az alaki hasonlatosságokat úgy, 
hogy az írott nagybetűket a nyomtatott nagy-
betűkből származtassuk. 

Az írás tanítása közben a másolás, a tollba-
mondás s az emlékezetből való íratás állandóan 
váltsa fel egymást. Azt tartsuk szem előtt, hogy 
haladottabb fokon, mikor már megfelelő szó-
anyag áll rendelkezésünkre, a tollbamondás 
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szövege mindig a hallgatók életviszonyaihoz 
alkalmazkodjék. Ugyanabból a körből fogal-
maztassunk, írassunk különféle leveleket, mi-
közben mutassunk rá azok alaki kellékeire s 
ízléses kiállítására is. 

Az analfabétatanfolyam legszebb eredménye 

az lesz, ha a hallgatók már a maguk gyönyö-
rűségére, szórakozás vagy ismeretszerzés céljá-
ból olvasnak s ha a maguk gondolatát levél 
vagy feljegyzés alakjában papírra vetik. 

Adjon Isten a tanítói karnak ehhez erőt, ki-
tartást! 

AZ I S I K O L i l f i Í Y Ü L I IFJIÍÜÁG TESTNEVELÉSE. 
I r t a : IVÁNKOVITS K Á L M Á N . 

H azánk súlyos helyzetéből folyó anyagi bajaink 
és az elharapódzott tömegbetegségek a nemzet 
testi egészségét is megtámadták. A magyar jö-
vőnek tartozunk azzal, hogy minden erőnk meg-
feszítésével kiemelkedjünk ebből az állapotból 
és testileg is épebb és erősebb nemzedéket ne-
veljünk . . . 

Iránytmutató bevezető sorai ezek annak a leg-
felsőbb kéziratnak, amelyet Magyarország kor-
mányzója 1924. évi január hó 31-én intézett gróf 
Klebelsberg kultuszminiszterhez, a „Testnevelés-
ről" szóló törvény végrehajtási utasításának 
megjelenése alkalmából. Tulajdonképen ezzel in-
dult meg a törvényben kimondott minden ma-
gyar ifjú kötelező testnevelésének az iskolán-
kívüli megszervezése és ekkor született meg 
valójában a magyar leventeintézmény. 

Alaptörvényünk a kötelező testnevelés kimon-
dásával megelőzte az összes többi nemzetek tör-
vényhozását, mert eltekintve a régi történelmi 
idők Hellas-ától, a jelenkorban egy állam sem 
birkózott meg előttünk e feladattal. Magát a 
törvényt azonban nem minősíthetjük csupán a 
háborúokozta helyzet, a leigázott, megcsonkított 
ország fajfenntartását és felkészültségét célzó 
törekvésnek, mert eredete, az elgondolás meg-
előzte a világháborút is. A cél felé törekvés 
csiráját már a világháborút jóval megelőzően 
több helyen is megtaláljuk. 

Egyik kezdeményező, a 48-as márciusi ifjúság 
honszerető utóda, a budapesti egyetemi ifjúság 
indított először mozgalmat a 900-as évek elején 
oly céllal, hogy a régi magyar vitézi erények 
felelevenítésére és további nevelésére egyetemi 
zászlóaljak alakuljanak. E nemzeti jelentőségű 
szervezkedést a bécsi udvar nem nézte jó szem-
mel s így érthető, hogy az egyetemi zászlóaljak 
szervezeti szabályzata az illetékes hatóságok ré-
széről nem nyert jóváhagyást. 

Az elfojtott törekvés azonban más utat-módot 
keresett az érvényesülésre. A társadalom külön-
böző helyein, szervezetek és magánosok részéről 
felvetődnek gondolatok ifjúsági testnevelő és 
honvédő egyesületek alakítására. 

A már rendezettség útján haladó és magasabb 
célkitűzéseit ismerő sporttársadalom az eddig 
figyelmen kívül hagyott magyar ifjúságban fel-
ismeri a nagyszerű és minden sportban érvé-
nyesülni tudó őserőt, mely kellő felkutatás és 
művelés mellett a már addig is reménytkeltő 
magyar sporteredményeknek újabb és újabb 
dicsőséget biztosíthat. 

E társadalmi óhaj párosul a hivatali meg-

értéssel és 1913-ban az akkori kultuszminiszter 
megbízza az ugyanakkor létesült Országos Test-
nevelési Tanácsot, hogy a „magyar köznép 
fiatalsága testi erejének, ügyességének és egész-
ségének fejlesztése" kérdését vegye programm-
jába és a megoldásra tervezetet készítsen elő. 
A munka haladék nélkül meg is indult, terjedel-
mes elaborátumok készültek, amikor kitört a 
világháború és ezzel félbemaradt minden elő-
készítés. A szervező munka csak a nagy háború 
és az azt követő forradalmak utáni újjáéledés-
sel veheti ismét kezdetét. 

Annak a budapesti egyetemi ifjúságnak, 
amely az egyetemi zászlóaljak szervezését an-
nakidején kezdeményezte, egyik volt vezetője, 
Karafiáth Jenő, mint belügyi államtitkár kísér-
letkép utasítást ad egységes szabályok szerinti 
„Turul Egyesületek" alakítására, majd az össze-
gyűlt nemzetgyűlés előtt többször felszólal a 
testnevelés érdékében. Ugyancsak ő terjeszti elő, 
mint képviselő és mint az Országos Testnevelési 
Tanács társelnöke, a testnevelésről szóló önálló 
törvénytervezet-indítványát, amelyet majdnem 
szószerint egyező szöveggel iktat törvényhozá-
sunk a Corpus Jurisba. 

Sajnos, az 1921-ben megszületett törvény vég-
rehajtási utasítása, megannyi sürgetés ellenére 
is, soká késett. A végrehajtás ellen felmerült 
kifogások halmazata késleltette az elindulást és 
már-már félő volt, hogy a nemzeterősítő eszme, 
a leventegondolat, hosszabb időre mint később 
megvalósítandó ügy fog kezeltetni, amikor Ma-
gyarország kormányzója vette legteljesebb meg-
értő pártfogásába a magyar ifjúság testi neve-
lésének kérdését. Az ő állandó érdeklődésével 
gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter erélyes kézzel kezdte meg és haj-
totta végre a testnevelés immár égetően fontos 
követelményeinek rendezését. Mindenekelőtt a 
kultuszminisztériumban külön testnevelési ügy-
osztályt állított fel és annak legsürgősebb fel-
adatául a törvény Végrehajtási Utasításának 
kidolgozását tűzte ki, amely így az elöljáróban 
közölt kormányzói leirat keltezése napján életbe 
is lépett. Ezzel indulhatott meg a leventeegye-
sületek szervezése, amelyet a m. királyi belügy-
miniszter azzal is megkönnyített, hogy egységes 
szövegű alapszabályokat engedélyezve, az alap-
szabályok kötelező bemutatása alól felmentést 
adott és a mikénti szervezésre vonatkozóan a 
törvényhatóságokat külön rendelettel utasította. 

Így kapott belső tartalmat a „Testnevelésről" 
szóló törvény ama rendelkezése, mely kimondja, 
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hogy az állam „szervezi az iskolát elhagyó ifjú-
ság testnevelését oly módon, hogy ebben 21. élet-
évének betöltéséig a nemzetnek minden férfi-
tagja kötelezően részt vegyen". Vagyis minden 
ifjú, aki nem jár olyan iskolába, ahol rendszeres 
testnevelés folyik, annak az évnek végéig, amely-
ben 21. életévét betölti, tartozik a Levente Egye-
sületekben szervezett testgyakorlásban részt 
venni. 

A leventeegyesületeket a községek és városok 
(Budapesten a kerületek) alakítják meg és tart-
ják fenn s ugyancsak az ő feladatuk a test-
gyakorlásra köteles ifjakat — leventéket — 
összeírni és nyilvántartani és a leventeegyesü-
letekbe utalni. De kötelesek az ipari és kereske-
delmi vállalatok vagy mezőgazdasági üzemek is 
külön leventeegyesületet alakítani és azt fenn-
tartani, ha legalább 1000 alkalmazottat foglal-
koztatnak, akik közül legalább 100 alkalmazott 
a kötelező testnevelés alá esik. Ily vállalati le-
venteegyesület több vállalat alkalmazottaiból 
közösen is alakítható, amennyiben együttesen 
legalább 100 leventeköteles alkalmazottat foglal-
koztatnak. 

A leventeegyesületek a tagok által választott 
tisztikar (elnök, alelnök, jegyző, pénztáros, el-
lenőr, könyvtáros) vezetése alatt egységes alap-
szabályok szerint működnek, hogy céljukat: test-
ben és jellemben erős, tisztaerkölosű leventék 
nevelésével elérjék és ezáltal a nemzet erejét 
gyarapítsák. 

E cél elérésére: 
a) A leventék testi erejét és ügyességét, mun-

kabírását és betegségekkel szemben való ellen-
állóképességét a helyi viszonyoknak megfelelő 
testgyakorlás által fejleszti és fokozza; 

b) a leventéket hazaszereteten és becsület-
érzésen alapuló fegyelemre, szigorú kötelesség-
érzésre és tiszta erkölcsi életre szoktatja; 

c) a leventéket egészséges, mértékletes életre 
neveli és a betegségek elleni védekezésre és első 
segélynyújtásra megtanítja; 

d) elméleti és gyakorlati eszközökkel, tan-
folyamok, népszerű előadások tartásával, dalár-
dák és zenekarok szervezésével, műkedvelői elő-
adások tartásával, jó könyvek és hírlapok be-
szerzése által és a vezetők állandó érintkezése 
és foglalkozása révén az ifjúságot jóra és 
szépre neveli; 

e) „Ifjúsági Otthont" tart fenn. Ezzel az ifjú-
ságot a korcsmától egyrészt távoltartja, más-
részt társaséletre és ezáltal összetartásra és ne-
mes értelemben vett szórakozásra szoktatja; 

f ) a gyakorlati élethez, az egyes foglalkozási 
ágakhoz szükséges szakismeretek kellő elsajátí-
tására és bővítésére irányuló minden törekvést 
támogat és elősegít. 

A leventeegyesületek hivatva vannak tehát a 
nemzetnek iskolai testnevelésben részt nem nyerő 
ifjúságát megfelelő testgyakorlással és sporto-
lással egészséges, életerős emberré nevelni, de 
egyúttal pótolják azt a népnevelést és népmű-
velést is, amelyet a háborút, illetve a trianoni 
békeszerződést megelőzően minden ifjú az álta-
lános katonai kötelezettsége alatt nyert. E ket-
tős feladat elérésére irányuló törekvés végcélja, 

hogy minden ifjú leventekötelezettségének vé-
geztével őszinte hazaszereteten épült öntudattal 
és kötelességet érző fegyelmezettséggel, lelki és 
testi felkészültséggel tehessen eleget honpolgári 
kötelességeinek. 

A leventeegyesületek e célt szeretetteljes fog-
lalkozással mindig az érdekek egybekapcsolásá-
val igyekeznek elérni, de kötelességük minden 
megbontó törekvést elhárítani és gondoskodni 
arról, hogy e népnevelő munka gyümölcsében 
tényleg minden ifjú részesüljön. Épp ezért biz-
tosítja a törvény a leventék kötelező részvételét 
és a mulasztást pénzbírsággal és fegyelmi bün-
tetéssel sújtja, amely kiterjed nem csupán a 
mulasztó leventére, hanem az akadályozást 
okozó szülőre, gyámra vagy munkaadóra is. 

A leventék — mint működő tagok — levente-
egyesületi tagdíjat nem űzetnek és ez a tagsá-
guk nem zárja ki, hogy más kifogástalan haza-
fias szellemben működő ifjúsági vagy társadalmi 
egyesületnek is tagjai lehessenek és abban mű-
ködhessenek. Ily esetet azonban a leventék ifjú-
sági oktatójuknak bejelenteni kötelesek és sze-
replésük nem lehet akadálya annak, hogy le-
ventekötelezettségüknek pontosan eleget tegye-
nek. 

A működő tagok, a leventék testnevelése, álta-
lában korcsoportokra osztva, az év nyolc hónap-
jában folyik és a helyi viszonyoknak meg-
felelően a nyári mezőgazdasági munkák idején 
és a téli leghidegebb időszakban szünet van. 

A foglalkozások ideje rendszerint heti két, a 
lehetőséghez képest három óra, rendszerint va-
sárnap (ünnepnap) délelőtt, az istentisztelet előtt, 
úgyhogy a foglalkozások végeztével az oktatók 
a leventéket testületileg a templomba vezethes-
sék. Erre a leventeintézmény vezetősége vallás-
erkölcsi nevelés szempontjából különös súlyt 
helyez. 

Helyi, ipari, kereskedelmi vagy egyéb érde-
kek fennforgása esetén a foglalkozást hétköznap 
is lehet tartani. 

A foglalkozás játékokból, rend- és szabad-
gyakorlatokból és különféle sportok űzéséből 
áll; főként atlétika, torna, céllövés, labdariígás, 
kerékpározás, birkózás, ökölvívás. Kiterjed az 
oktatás a mentőszolgálatban és tűzoltásban való 
kiképzésre és ha a helyi viszonyok lehetővé te-
szik, úszásra, evezésre, síelésre, vitorlázó repü-
lésre, turisztikára és — amennyiben a leventék 
lovakkal rendelkeznek — úgy lovagolni is meg-
tanítják őket. 

E foglalkozások megtartásához megfelelő te-
rületre, játszótérre és sportszerekre van szük-
ség. A testnevelésről szóló törvény értelmében 
a községek és városok kötelesek a testnevelést 
előmozdítani a helyi szükségletnek megfelelő 
játszóterek létesítésével és fenntartásával, vala-
mint testnevelési célokra szükséges egyéb terü-
leteknek használatra való átengedésével. Ameny-
nyiben ily célra városi vagy községi tulajdon-
ban alkalmas teriilet rendelkezésre nem áll, a 
községet és várost a szükséges ingatlan meg-
szerzésére kisajátítási jog illeti meg. 

A községek és városok gondoskodnak, illetve 
gondoskodtak arról, hogy a község belterületén 
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kizárólagos és állandó használatra oly nagy 
játszótér álljon rendelkezésre, hogy abból idő-
vel szabályszerű sporttelep legyen létesíthető. 
Éppígy ők gondoskodnak sportszerek beszer-
zéséről és a leventék testnevelésével járó költ-
ségek fedezetéről. 

E költségek előirányzására a községek és vá-
rosok kötelesek külön testnevelési alapot léte-
síteni, amelynek bevételei általában a községek 
és városok által a testnevelés céljaira megsza-
vazott és költségvetésükbe beállított hozzájáru-
lások, továbbá társadalmi adományok, hagyo-
mányok és az e célú alapítványok jövedelmei; 
a törvényhatóságtól (illetve a törvényhatósági 
testnevelési alapból) nyújtott támogatás és vé-
gül a leventemulasztások miatt alkalmazott 
pénzbírságokból befolyó összegek. 

Ügy a községi (városi) testnevelési alap keze-
lését, mint a kötelező testneveléssel kapcsolatos 
helyi ügyek intézését külön testnevelési bizott-
ság végzi s csak ott hárul magára a politikai 
községre e feladat ellátása, ahol külön bizott-
ság nem alakul. 

A községi (városi) testnevelési bizottság el-
nöke a jegyző, városokban a polgármester, a 
székesfőváros kerületeiben a kerületi előljáró s 
hivatalból tagja a községi (városi, kerületi) or-
vos, ifjúsági oktató és amely községben (város-
ban, kerületben) külön testnevelési vezető van, 
ez utóbbi is. E bizottságba három tagot a köz-
ségi (városi) képviselőtestület (Budapesten a 
törvényhatósági bizottság) választ, három ta-
got pedig a főispán (főpolgármester) nevez ki 
a testnevelés iránt érdeklődők sorából, különös 
figyelemmel a lelkészekre és az iskolaszék 
(gondnokság) tagjaira. A tagok megbízása há-
rom évre szól. 

A már említett feladatán kívül a testnevelési 
bizottság gondoskodik arról, hogy a levente-
oktatás a téli hónapokban alkalmas zárt helyi-
ségben történhessék s ugyancsak a bizottság 
gondoskodik az ifjúsági oktató vagy oktatók 
szerény díjazásáról. 

A leventeegyesületek foglalkoztatásának köz-
vetlen ellátására ugyanis levente- vagy ifjú-
sági oktatót, esetleg oktatókat kell alkalmazni 
úgy, hogy lehetőség szerint minden 50 leven-
tére egy-egy oktató jusson. Az ifjúsági oktató 
hivatalból tagja a leventeegyesületnek és fel-
adata teljesítésének ideje alatt hatósági közeg-
nek tekintendő. Erre a tisztségre a néphez kö-
zelálló és annak rokonszenves oly egyéneket kell 
alkalmazni, akik erkölcsileg, hazafias érzésük-
ben megbízhatók és a testnevelésben jártasak. 
Elsőbbségben kell részesíteni katonaviselteket, 
vitézeket, testnevelő tanárokat, tanítókat, lelké-
szeket és a közigazgatási alkalmazottakat. 

Az alkalmazásra jelentkezők sorából a köz-
ségi testnevelési bizottság szemeli ki a meg-
felelő személyt s e részben a törvényhatóság 
testnevelésének irányításával és ellenőrzésével 
megbízott testnevelési felügyelőnek javaslatot 
tesz, aki a megbízás felett saját hatáskörében 
dönt. 

A leventeegyesületek testnevelése ugyanis az 
egész országban a vallás- és közoktatásügyi mi-

niszter fennhatósága alatt egységes irányítás 
mellett folyik és vármegyénként, törvényható-
ságokként vannak felügyeleti és ellenőrzési 
egységbe tömörítve. 

Egy-egy ilyen egység — vármegye és törvény-
hatósági jogú város — testnevelési ügyeit a 
törvényhatósági testnevelési felügyelő, illetve 
a törvényhatósági testnevelési bizottság irá-
nyítja. 

Tehát éppúgy, mint a községben és városban, 
minden törvényhatóságban is külön testneve-
lési bizottság alakult a kötelező testnevelés 
ügyeinek intézésére. 

Ebbe a bizottságba hat tagot a törvényható-
sági bizottság közgyűlése választ, hat tagot pe-
dig a főispán (főpolgármester) előterjesztésére 
az Országos Testnevelési Tanács elnöke nevez 
ki háromévi megbízatással. 

E bizottságnak hivatalból tagja az alispán, 
illetve a polgármester, aki egyúttal az elnök 
is, továbbá a törvényhatósági tiszti főorvos, 
a tanfelügyelő és végül a tankerületi főigaz-
gató által kijelölt helybeli középfokú iskolák 
egyik igazgatója. Ezenkívül a vármegyékben 
a főszolgabírák és rt. városi polgármesterek, 
a fővárosban pedig a kerületi elöljárók. 

Külön említem meg a törvényhatósági test-
nevelési felügyelőt, aki mint előadója és a bi-
zottság támogatásával a törvényhatóság terü-
letére kiterjedő hatáskörrel felruházott test-
nevelési irányító szerv, szintén hivatalból tagja 
a bizottságnak. 

A törvényhatósági bizottság a törvényható-
ság területén figyelemmel kíséri a testnevelés 
ügyének állását, i f júsági oktatók képzésére 
tanfolyamokat rendez, általában betölti a tör-
vényhatóság területén azt a feladatkört, ame-
lyet a községi, városi testnevelési bizottság a 
község területén végez; így többek közt a min-
den törvényhatóság által létesített külön test-
nevelési alap felhasználására tervezetet készít 
és annak zárszámadását megvizsgálja és jóvá-
hagyja. 

A testi nevelés menetét, a kötelező testi neve-
lés alá vont ifjúság foglalkoztatását e bizott-
ság támogatásával a törvényhatósági testneve-
lési felügyelő irányítja és ellenőrzi. E felada-
tok elvégzésére testnevelési vezetők állnak köz-
vetlen rendelkezésre, éspedig oly számban, hogy 
minden járás, minden nagyobb város, Budapes-
ten minden kerület leventeegyesületében folyó 
munkát külön vezető ellenőrizhesse és a levente-
egyesületek ifjúsági oktatóinak működését köz-
vetlenül irányíthassa. 

A testnevelési felügyelők és vezetők szolgá-
lati helyükön tartoznak lakni s őket a vár-
megyei, járási és tanügyi hatóságok és hiva-
talok testnevelési ügyben támogatni kötelesek. 

Az előbb leírt vármegyénkinti, illetve törvény-
hatósági tagozottság további irányítási vonala 
hét kerületi felügyelő közbeiktatásával az Or-
szágos Testnevelési Tanácsig fut össze, amely-
nek Társelnöke, illetve III. szakbizottsága irá-
nyítja és ellenőrzi legfőbb fokon az egész 
leventeszervezet működéséi. 

Ennek a működésnek, az általános sportolás-
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ban elért eredményeknek látható fokmérője a 
versenyek, melyek a tömegnevelésre figyelem-
mel legnagyobbrészt csapatversenyekből álla-
nak. 

A házi, körzeti (8—4 leventeegyesület) és já-
rási versenyek lebonyolítása rendszerint csak 
sportértékűek és csak helyi érdeklődéssel szá-
molhatnak. Nem így azonban a vármegyei és 
kerületi (hét kerület van) versenyek, amelye-
ket rendesen más ünnepséggel egybekötve ren-
deznek meg. Ilyenkor megmozdul az egész vár-
megye, mert nem csak kimondott sportolás-
ban, hanem a színpompás nemzeti viseletben 
összejött leventék, gyakran leányok, minden 
ügyességet, népies játékokat bemutató, ló- és 
kocsiverseny stb. számokban gyönyörködhet. 
E versenyek propagatív erejükön kívül növelik 
a leventék helyismeretét. Ugyanezt a célt szol-
gálja felüdülésre és pihenésre szánt és a levente-
élet egyik igen kedves megnyilvánulására al-
kalmat adó összejövetel, a nyári táborozás is. 

Községek, városok, sőt nagyobb vállalatok is 
igyekeznek lehetővé tenni, hogy leventéik, főleg 
akik leginkább reászorulnak, 1—2 hetet a Bala-
ton partján, vagy a Duna—Tisza mentén, a 
Mátrában, vagy a Bükk-hegységben táborban 
tölthessenek. 

Itt nyílik leginkább alkalom a leventék er-
kölcsi nevelésére és ismereteik bővítésére és itt 
szokott leginkább kifejlődni az a közvetlen, de 
mindig tisztelettudó viszony a levente és ok-
tatója között, amelynek elérésére minden ok-
tatónak elsősorban törekednie kell. De meg 
tudják ezt teremteni más úton Is, helyes 
bánásmóddal, jóindulatú törődéssel. Ha az ok-
tató a foglalkozások közötti szüneteket, a rossz 
időt vagy a téli hónapokat, amikor nem lehet 
a szabadban gyakorlatozni, arra használja fel, 
hogy a természettől annyi széppel és jóval fel-
ruházott magyar gyermekekből felszínre hozza, 
az öntudat rétegébe vigye a bennök lakozó ér-
tékeket, akkor tényleg alkalmas ez az intéz-
mény azoknak a nemes gondolatoknak bevál-
tására, amelyet e cikkem bevezető sorai idéz-
nek Magyarország kormányzójának szebb jö-
vőt hirdető szózatából. 

ISKOLÁNKÍVÜLI NÉPMÜVELÉS 

Cserkészet és népművelés. 
írta : J A N S O N VILMOS. 

S zekfű Gyula a „Három nemzedék és ami 
utána következik" című művét azzal a gondo-
lattal végzi, hogy a mai ifjúság, úgy látszik, 
„lélekben és alkotásban visszatér Széchenyi 
István örök magyar programmjához, a reform 
és konzerválás, újítás és hagyomány szintézi-
séhez: a magyarabb magyarsághoz". Húsz éve 
annak, hogy a „magyarabb magyar és embe-
rebb ember" jelszóval zászlót bontott itt nálunk 
egy ifjúsági mozgalom és nagy kalappal, hosszú 
bottal, hátizsákkal apró diákokat küldött ki az 

erdők magányába, hogy közelebb kerüljenek 
Istenhez és a természethez. S az erdők vadoná-
ban jóformán semmiből kis államok épültek 
gyerrnekveríték és gyermekizomfeszülés árán, 
és kis társadalmak részesültek e szent komoly-
sággal fogadott hármas fogadalom alapján: 
„híven teljesítem kötelességeimet, melyekkel 
Istennek, hazámnak és embertársaimnak tarto-
zom", és e kis társadalmak egyensúlyának és 
rendjének csak tíz törvény volt biztosítéka. 
A mozgalomnak két nehéz évtized alatt itthon 
és nemzetközi vonatkozásban elért eredményei 
minden tárgyilagos megfigyelő számára kétség-
telenné teszik, hogy e teljesítmények mögött 
nemzet- és társadalomalakító erköcsi értékek 
vannak. A cserkészet programmjának mélyebb 
emberiessége és tudatosabb magyarsága olyan 
alap, melyen nemcsak kis sátorvárosok épül-
hetnek, hanem egy egész ország is. A „segíts 
magadon"-elvnek cserkészgyakorlati megvaló-
sítása nemcsak a robinsoni magárahagyottság 
próbájában jelent boldogulást, életet, hanem a 
népek rengetegében is. Mert a cserkészet nem 
tekinthető már merőben csak játóknak és az 
ifjúságot szórakoztató elfoglaltságnak, amikor 
az életet kockáratevő emberszeretetnek annyi 
példája áll előttünk az életmentő cserkészek-
ben és az önzetlen szolgálatok napi jótettjeinek 
névtelenjeiben. A nemzetnevelésből mellőzhető 
tényezőnek vehető-e tehát ez a mozgalom, 
amikor a fegyelmezettségnek, összeszedettség-
nek, a cserkészlelkiségnek és gyakorlati kész-
ségnek Kopenhágától kezdve a legújabb hazai 
és nemzetközi megmozdulásokig számos olyan 
tanújelét adta, amilyen csak a. legelsőktől telik 
ki? Nem érkezett-e el az ideje annak, hogy 
a magyar társadalom hathatósabban alkal-
mazza a maga felépülésére a cserkészet erkölcsi 
tartalmában és gyakorlati eszközeiben kínál-
kozó gyógyító-szereket? Társadalmunk bajai-
nak élesszemű diagnosztája, Szekfű Gyula e 
kérdésre határozott igennel felel, amikor azt 
mondja, hogy a cserkészet programmját egész 
generációnknak a maga jelszavává kellene ten-
nie (Három nemzedék). 

Ha igaz az, hogy új és egészséges embertípus 
kialakítására a modern pedagógiai mozgalmak 
közül a cserkészet bizonyult eddig a legalkal-
masabbnak, a felnőttek társadalma nem eléged-
hetik meg külsőséges megnyilvánulásainak, 
tetszetős nagy demonstrációinak megbámulá-
sával és megtapsolásával; ezekben sokszor nem 
is látható a cserkészet lényege. A jövő nemze-
dék érdekében mindent meg kellene tenni, hogy 
a cserkészetben rejlő erkölcsi erők az egész 
magyar társadalom sajátjává legyenek, kitágul-
janak az iskolák falai közül és minden réteget 
át- meg áthassanak. Súlyosabb szerepet kell 
betöltenie ma annak a mozgalomnak, mely ön-
zetlenségre nevel a rideg önzés korában; a nmlt 
mélységes tiszteletével bízva tekint a jövőbe, 
amikor egyrészt kezd kihalni az emberek lelké-
ből az érzék a hagyományok iránt, másrészt a 
fásult csüggedés lemondó kézlegyintései egyre 
inkább megszokott gesztusokká válnak; opti-
mista hittel keres cselekvés-vágyának érvénye-
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sülési teret akkor, amikor mások fáradtan az 
időtől és a jószerencsétől várnak megoldást; 
mosolyra tanít és jókedvet hirdet akkor, ami-
kor társadalmi érintkezésünkre egyre ijesz-
tőbb árnyékkal borul a kedélytelenség, 

A cserkészet nemzetnevelő jelentőségének fel-
ismerése sugallta azt a rendeletet (VKM. 77888— 
1934. VII.), mely a mozgalomnak nagyobb sze-
repet kíván adni az általános műveltség ter-
jesztésében, a magyar társadalom lelki össze-
forrasztásában és főkép a falu életében. 

A Magyar Cserkész-Szövetség mindig felada-
tának tekintette e célok szolgálatát, de eddig 
mégis inkább a városi ifjúsággal foglalkozott. 
Hogy a magyar faluhoz nem tudott közelebb 
férkőzni, annak inkább a kellőszámú vezetők 
hiánya volt az oka. De hogy munkatervében 
kezdettől fogva benne volt a falu, bizonyítják 
a régi törekvések falusi cserkészcsapatok ala-
kítására, a falu számára rendezett tábortüzek 
és ünnepélyek és a cserkészregős-mozgalom. 

Ez utóbbiban idősebb cserkészek vesznek 
részt, amikor mozgó vagy álló táboraik alatt 
felkeresik a falut. Kettős célt szolgálnak ilyen-
kor. Egyrészt előadásokat tartanak, nótázással, 
cserkészmókákkal szórakoztatják a hallgató-
ságot, másrészt etnográfiai gyűjtést végeznek. 
A legújabb törekvések is arról tesznek tanú-
ságot, hogy a cserkészet mélyen átérzi az e 
téren rá váró kötelességet s komolyan fogja 
fel feladatát, hiszen az öregcserkész-munka szá-
mára most csaknem teljesen a falut jelölték 
ki területül, és az öregcserkészek folyóirata, a 
Fiatal Magyarság egészen a falumunka szol-
gálatába állt. 

A Fiatal Magyarság ezévi novemberi száma 
részletes tervét adja e munka első lépésének, 
a szociográfiának. Népnevelő feladatra akar 
vállalkozni ez a tábor, de nagyon helyesen 
előbb ismerni akarja a népi lelket, mert „ez az 
ismeret adja meg számára alapját annak az 
épületnek, melynek modernnek is, magyarnak 
is kell lennie és olyannak, hogy a népi ember 
jól érezze magát benne" (Szabó Zoltán: Társa-
dalomkutatás. Fiatal Magyarság, 1934 nov.). 
E célból szociográfiai kérdőívek készülnek, 
melyeknek azonban nem csupán az a rendelte-
tetésük, hogy a feltett kérdések mellé pontos 
válaszok kerüljenek, hanem elsősorban az, 
hogy ösztönzést adjanak a kutatás irányának. 
A munka másik iránya a „személyes, csopor-
tonkint való együttélés". Ez annyit jelent, hogy 
a társadalomkutatásra vállalkozók kimennek a 
felkutatandó vidékre, falura, tanyára és hosz-
szabb-rövidebb időre belekapcsolódnak annak 
életközösségébe. Ez a munka természetesen nem 
kezdődhetik meg kellő előkészítés nélkül. Ezért 
a tél folyamán a Cserkész-Szövetség központ-
jában és a vidéken is előadássorozatok fognak 
foglalkozni a munka elméletével és technikájá-
val. E munka egyrészt a falu megismerését 
szolgálja, másrészt az új magyar intelligenciát 
tárja fel a falu előtt s talán kisebbíti majd a 
távolságot társadalmunk eléggé élesen elkülö-
nült rétegei között. 

A cserkészet azonban nem várhatja meg 

ennek a felkutató munkának eredményeit; ezzel 
egyidőben kell megindulnia népművelő mun-
kásságának is. Mint ifjúsági mozgalomnak nem 
elsősorban a felnőtt faluhoz kell közelednie, 
hanem inkább a cseperedő faluhoz. Hasznos 
lehet ismeretterjesztés, kedély nevelés szempont-
jából a falu felnőttjei számára tartott cserkész-
előadás. Ügyes szavalatok, történelmi elbeszé-
lés, nemzeti multunkból vett drámai kép be-
mutatása hatásosan szolgálhatják a történelmi 
tudat ápolását, a hazafias érzés elmélyítését; 
cserkészutak és táborok ismertetése a szülő-
föld- és honismeretet gazdagíthatja s idegen 
országokról és népekről is érdekes adatokat 
közölhet; a cserkészügyességek bemutatása 
hasznos tudnivalókat adhat (elsősegély, élet-
mentés, kézügyesség, stb.); a cserkészéletből 
vett vidám vagy megható jelenetek, mesék ós 
nótázások mélyen a kedélybe nyúlhatnak s új 
mesék és nóták teremtésére indíthatják a népi 
fantáziát. Másrészt változatosságot, frissesé-
get, új színt vinne a falu népművelési munká-
jába, ha a megszokott előadók helyett olykor 
cserkész-vándorelőadócsoportok jelennének meg 
a falusi iskola dobogóján vagy a kultúrházban. 

A népművelés azonban nem annyira tanítót, 
mint inkább nevelőt vár a cserkészetben. Ami-
kor a hivatalos népművelés is a jellemképzést 
hangsúlyozza az egyoldalú ismeretközléssel 
szemben, a cserkészetnek is ezen az oldalon 
kell a munkába belekapcsolódnia, annál is 
inkább, mert az igazi tere a cserkészetnek is 
a jellemnevelés. Feladatának megoldásához 
tartozik, hogy az aktív cserkészkedésbe vonja 
bele a falut. 

Erre egyelőre csak a legfiatalabb korosztály 
körében, az elemi iskola falai között nyílik 
számára lehetőség. Pedagógiai szempontból is 
a legideálisabb megoldás ez, mely alulról kezdi 
az építést. És éppen a közelmúltban készült el 
az úgynevezett cserkész-kisfiú munka végleges 
rendje. Ennek alapján egységes terv szerint 
halad a 6—12 éves i f júság nevelése a cserké-
szetre. Figyelembe veszi a tervezet a lélektani 
különbségeket, melyek e korcsoportokon belül 
rétegződéseket adnak, és gondoskodik ez el-
különüléseknek megfelelő módszerekről. Három 
főtagozat van, de e fokozatok mindenáron való 
megtartását élettelen, merev szabály nem erő-
szakolja a kisfiú-munka vezetőjére. 

Az első csoportban a cél a 6—8 éves fiú meg-
nyerése; ennek eszközei a szórakoztatás mesé-
vel, dallal, játékkal, külső formákkal, mint 
amilyenek a szertartások, jelek, melyek a kis-
fiút külön közösségére emlékeztetik s lassan 
hozzászoktatják ahhoz, hogy ő egy család, falka 
tagja, melynek törvényei is vannak. A második 
csoportban a 8—10 éves fiú már belekóstol a 
romantikába a barangolások közben az erdőn-
mezőn; önállóságra nevelését segíti elő az, 
hogy a család vagy falka közösségén belül 
kisebb egységhez is tartozik anélkül azonban, 
hogy teljesen önállóan, vezető nélkül vállal-
hatna feladatokat. A magyar mondavilágot éli 
át, a magyar mesehősök szerepét játssza meg, 
új törvényeknek engedelmeskedik (tisztaság, 
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egészségi szabályok, stb.) és új ügyességeket 
tanul. A harmadik csoport már a cserkészetre 
készít elő, amikor nagyobb önállóságot enged 
a 10^12 éves fiúnak; de ennek az önállóságnak 
feltétele a természet alaposabb ismerete, tájé-
kozódás a környéken, nagyobb ügyességek s az, 
hogy a fiú bizonyos köiiilményrek között tud 
magán segíteni. Részt vehet már a tábori élet-
ben (tanyázás); képzeletében a mesék helyét a 
magyar királyok és nemzeti hősök világa fog-
lalja el. 

Ez a kisfiú-munka, mely szórakoztatva nyeri 
meg a gyermeket, észrevétlenül szoktatja a 
cserkészszerű társas együttlétre, a tisztaságra, 
természetszeretetre, és játszva nevel a közös-
séghez tartozással való fegyelemre, jópajtás-
ságra, vallásosságra és magyarságra, az utóbbi 
időkben örvendetesen fellendült és egyre 
több elemi iskola keretében valósul meg. 
Ha népművelésünk nem csupán anyagi hasznú 
ismeretek közvetítésében látja feladatát, ha-
nem a nép nevelésében is, nem hagyhatja ki 
munkatervéből a legfiatalabb nemzedék alakí-
tását a cserkészet elgondolása szerint. 

De ennek elvégzéséhez vezetőkre van szükség. 
Ahhoz a korosztályhoz, mely a kisfiú-munka 
keretében a cserkészet lelki tartalmát szívja 
magába és megtartására a cserkészet életfor-
máit ölti fel, a magyar tanítóság áll a leg-
közelebb. IIa a cserkészetnek történelmi külde-
tése van, akkor ennek legfőbb hordozója a falu 
felé a magyar tanító, és ha hiszünk abban, 
hogy a cserkészet a falut is nevelheti, akkor e 
munkát a magyar tanító- és tanítónőképző-
intézetekben kell megalapoznunk. Erre nem 
elég az, hogy a kérdésről tantárgy formájában, 
vagy egy tantárgy keretében halljon, tanuljon 
valamit az életbe készülő fiatal tanítónemzedék. 
Meg kell kapnia a lehetőséget arra, hogy gya-
korlatban is élje a cserkészetet. Nem egy ta-
nítóképzőintézetünk cserkészcsapata az ország 
első csapatai között áll, és a magyar tanító-
képzőintézeti tanári karnak kiváló tagjait lát-
juk a cserkészmozgalom országos vezetői között. 
Nem ütközik hát legyőzhetetlen akadályokba, 
hogy minden tanítóképzőintézetben alakuljon 
cserkészcsapat, de egyúttal minden gyakorló 
elemi iskolában kisfiú-csapat is. Vajha minden 
magyar tanító oklevele mellé magával vihetné 
a cserkészvezetői képesítést is és négy-ötéves 
cserkészmulttal, az ország különböző részein át-
élt cserkésztáborok emlékével és gyakorlatával 
és e táborok alatt szerzett némi faluismerettel 
foghatna hozzá cserkészmunkájához állomás-
helyén! Milyen nagy hasznát vehetné cserkész-
tudományának a leventemunkában is! 

A tanítóképzőintézeti tanári kartól függ ez 
elsősorban. De a Magyar Cserkész-Szövetség-
nek is gondoskodnia kell arról, hogy külön 
cserkészvezetői táborok létesüljenek a kisfiú-
munkára vállalkozó tanítójelöltek vagy már 
állásban levő tanítók kiképzésére, amint pap-
nevelő-intézet is vett már részt ilyen táborban. 
Mennyi biztatás van abban az elgondolásban, 
hogy a falu papja és tanítója „cserkészviselt" 
férfiak lesznek! 

De másrészt az is szükséges, hogy nem-tanító 
cserkészvezetők megismerkedjenek a népműve-
lés céljaival, törekvéseivel, eszközeivel. Ezért 
kívánatos volna, hogy a népművelés iránt ér-
deklődő cserkészvezetők részt vegyenek a nép-
müvelőképző tanfolyamokon. 

Azonban a falusi i f júság megnyerését a cser-
kószgondolatnak nyári táborozásaik alkalmával 
is szolgálhatják az egyes csapatok. A népmű-
velés helyi irányítói ne mulasszák el erre fel-
hívni a cserkészvezetők figyelmét már akkor, 
amikor tavasszal táborkeresés céljából kimen-
nek a vidékre, .vagy levelezés útján igyekeznek 
tájékozódást szerezni. Nem fog egy csapat sem 
akadni, mely ne vállalkoznék szívesen mese- és 
játékdélutánok rendezésére. A falu ifjúságának 
közelebbi megismerkedése a cserkészekkel így 
előkészítheti a talajt a falucserkészet számára. 
A cserkésztáborok meglátogatása és a tábori 
élet megfigyelése is felkeltheti a falu gyerme-
keiben a vágyat a cserkészélet után és kedvező 
légkört teremthet a kisfiú-munka megszervezé-
sére. És bizonyára a Magyrar Cserkész-Szövetség 
is megengedhetőnek fogja tartani, hogy a tá-
borozó csapatok vendégül láthassanak néhány 
napra, vagy akár táborozásuk egész tartamára 
egy-egy a cserkészettel foglalkozó vagy azt 
megismerni kívánó népművelőt és egy-egy 
falusi kismagyart. A jól vezetett tábor átélése 
a legjobb propaganda lesz a cserkészet szá-
mára, de legjobb gyakorlati iskola is. 

Különösen az lenne kívánatos, hogy minél 
gyakoribbá, sőt rendszeressé válnék a falusi 
ifjúság bekapcsolódása a táborozó cserkészek 
életébe. A két-háromhetes együttélés a termé-
szet ölén egész életre fonódó ismeretségeket, 
barátságokat szőhetne a fiúk között, amint az 
külföldi cserkészekkel együtt töltött táborok-
nak gyakori következménye szokott lenni. A kis 
parasztfiú felejthetetlen élményeket szerezne a 
táborban, melyben városi fiúkkal együtt izzadt 
és ázott, együtt végezte a közös munkákat a 
tábor építése, a tábor konyhája körül, együtt 
dalolt a tábortűznél és az eseményekben min-
dig gazdag nappalok után együtt álmodta édes, 
tarka álmát a közös sátor alatt, A falusi fiú 
meglátná egészen közelről, hogy a városi fiú 
az „úri" mivoltot már nem úgy értelmezi, mint 
az apák és a nagyapák, hogy az új magyar in-
telligencia a táborokban saját verítékén ta-
nulta meg megbecsülni mások verítékét, hogy 
a cserkészetben képviselt ifjúság a falusi fiú 
számára nem „fiatalúr", hanem éppen úgy 
Palkó meg Bandi te, mint ahogy ez amannak 
Jancsi meg Miska te. A városi fiú pedig meg-
tanulná, hogy az a kis csizmás parasztgyerek 
józaneszű, értelmes, minden nemesre és szépre 
fogékony kis magyar testvére. A tábori közös 
élmények elmélyítése kellő irányítás mellett 
folytatódhatnék aztán baráti levelezésben. 

Így kötnék össze láthatatlan szálak a falut 
és a várost, így tudnák talán jobban felismerni 
mindkettőnek fiai az életben is a magyar sors 
közösségét, mert megtanulták egyszer mind-
ketten, egy cserkésztáborban, hogy napos-mun-
kájuk összhangzó, hű, pontos teljesítése fel-
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tétele a tábor fennállásának; mert egy éjszakai 
őrség idején egyszer a csizmás kis cserkész 
meg a félcipős kis cserkész a csillagos ég áhí-
tatot keltő misztériuma alatt együtt élte át a 
nagy felelősségérzést, hogy mindkettőjük éber-

sége és bátorsága az őre a tábor nyugodt álmá-
nak és biztonságának. í g y lehetne a cserkészet 
a népművelési törekvésekkel együtt építője az 
egységesebb magyar társadalom felé vezető 
útnak. 

G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

A francia háborúk hatása hazánkra. 
í r t a : KAPOSI KÁROLY. 

Történelmi tanításomnak anyaga egy külföldi 
szellemi áramlatnak és egy hosszantartó bor-
zalmas háborúnak hatása hazánkra. A tanítás 
anyaga tehát nem egységes, személyhez kötött 
cselekménysorozat, hanem tények sorozata, kor-
kép. 

Mit szemel ki a népiskolai történelmi tankönyv 
ebből a nehezen megérthető korból megtaní-
tandó, beemlózendő anyagnak? A következő, 
történelmi frázisokkal megfogalmazott súlyos 
mondatokat találtam a tankönyvben: „I. Ferenc 
féltette országait a felforgatástól. Elfojtott min-
den szabadságmozgalmat..." „Így jutott vér-
padra Martinovics apát és társai. . ." „A nép el-
szegényedett, az ál lam. . . csődbe jutott." „A ki-
rály' még nagyobb elnyomatást zúdított a nem-
zetre." „Az európai uralkodókkal megkötötte az 
úgynevezett szent szövetséget.. . még csirájában 
elfojtott minden szabadságra való törekvést." 
„A vármegyék megtagadták az adót és újoncot. 
. . . A király belátta, hogy az erőszak forrada-
lomra vezgthet." 

A módszeres egység felsorolt képeit és té-
nyeit tanításomban eleven cselekményekben, 
eseményekbe foglalva mutatom be. Olyan ese-
ményekben és cselekményekben, melyekben hús-
ból és vérből való történeti alakok cselekednek. 
Mert csak az egykori eleven élet ragadja meg 
a gyermek lelkét s telíti meg azt odaadó érdek-
lődéssel,. fájdalommal, feszültséggel. Csak ilyen 
mélyenszántó érzések formálják át ennek az 
egységnek anyagát élénk belső élménnyé s csak 
élénk belső élmények nyomán keletkezhetnek a 
gyermek lelkében tartós történelmi ismeretek.* 

Tanításomban ezt a módszeres utat, eljárást 
mutatom be. 

Előkészítés. 
a) A kapcsoló ismétlés ben főbb felszólításaim 

a következők: Gondoljatok a francia forra-
dalomra! Mely gondolatok valósultak meg a 
forradalom törvényeiben? Sorold fel azokat! 
Miért lett rémuralom a nemes törvények meg-
alkotása után? (Az utca műveletlen népe vette 
át a kormányzást.) Beszéld el a rémuralom 
szörnyűségeit! Mondd el, ki teremt rendet eb-
ben a szörnyű rémuralomban! Mondd el, miért 

* Lásd Kaposi: ,,Az életteljes történelemtanításról" 
című cikket a Néptanítók Lapja 1933. évf.-ban. 

tanulunk mi, magyar gyermekek a francia for-
radalomról! (Magyarország is részt vett a 20 
évig tartó francia háborúkban.) 

b) Problémagyüjtés. Előbb mondottátok, hogy 
a francia forradalom törvényeiben megvalósul 
a szabadság, egyenlőség, testvériség gondolata. 
Azt is mondottátok, hogy a francia háborúk 
20 évig tartottak. Tehát a magyar katonák 20 
éven át sűrűn érintkeztek a franciákkal. Ha 
ezekre a tényekre gondoltok, több érdekes kér-
dés tolakszik talán az eszetekbe. — Tanító bácsi 
kérem, nem terjedt át hazánkra is a forra-
dalom? — Talán nálunk, Magyarországon is 
megvalósul a szabadság, egyenlőség, testvéri-
ség gondolata törvényekben. — Érdekes kérdé-
seket vetettetek föl. írjuk fel őket a táblára! 
Ezekre a kérdésekre fogunk ma feleletet ke-
resni. 

Számoljatok be az érdeklődési feladatról! Föl-
olvasom az első kérdést. (Helyi vonatkozások.) 
Érdeklődj, mióta és miért nevezték el a mai 
Vérmező területét Vérmezőnek! — Sok vér 
folyt azon a mezőn a francia forradalom idejé-
ben — mondta édesapám. — Valakit kivégeztek 
ott. — A törökök idejében történt itt valami. 
— Itt végezték ki Hunyadi Lászlót. — Tanító 
bácsi kérem, nem tudjuk, mondja meg! — Ta-
nuljunk erről az eseményről! — így nyitják 
meg lelküket az érdekes esemény befogadására. 
— Igen, erre a kérdésre is fogunk a mai törté-
nelmi órán felelni. írjuk fel ezt a kérdést is. 

Megértetés. 
1. Miért szövetkezik I. Ferenc az európai ural-

kodókkal a franciák ellenf Már tanultátok és 
tudjátok, hogy I. Ferenc szövetkezett az euró-
pai uralkodókkal a franciák ellen. Keressük 
ennek az okait! 

— Meg akarta büntetni a franciákat, hogy ki-
végezték a királyi családot. A királyné testvére 
volt. — Gondoljatok arra is, hogy a francia 
királyi családot megfosztották trónjától. Ebből 
következtessetek I. Ferenc aggodalmaira! 
— Félt, ha nálunk is forradalom lesz, elveszti 
a trónját és országait. — Attól is félt talán, 
hogy ha forradalom lenne, őt is és családját is 
kivégzik, — szedegetik össze megállapításaikat. 
Helyesen gondolkoztok. Írjuk fel ezeket a meg-
állapításokat a táblára! 

a) Most gondoljatok a magyar fő- és közneme-
sekre! 

Hogyan fogadják ők ezt a szövetkezést és a 
francia háborúkat? Gondoljatok a francia ne-
mesek szörnyű sorsára! — A magyar nemesek 
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is féltek a forradalomtól. — Féltették életüket. 
— Nem akartak a jogaikról, kiváltságaikról le-
mondani. — Szívesen vesznek részt a francia 
háborúkban — következtetnek az ismert francia 
események alapján. (Táblahasználat.) 

I. Ferenc tehát háborút indít a franciák el-
len. Mi kell a háborúhoz1? Soroljátok fel a szük-
séges dolgokat! — A háborúhoz sok katona, sok 
puska, ágyú kell. — Sok pénz kell. Mert csak 
pénzzel lehet a katonákat fizetni és ellátni. 
Gondoljatok II. Lipót törvényeire! Akkor az 
országgyűlés alkotott a katona- és adószedés-
ről törvényt. — Csak az országgyűlés bele-
egyezésével lehet katonákat szedni és adót ki-
vetni. — A nemesek megszavazták I. Ferenc-
nek a háborúhoz szükséges katonákat és a pénzt 
is. — Ezt úgy mondjuk, megszavazták a hadi-
költségeket. 

Figyeljetek ide, elmondom milyen érdekes 
volt annak az országgyűlésnek a megnyitása, 
amelyen a király katonát és hadiköltséget kórt 
az országgyűléstől: 

(Részlet Szalay—Baróti történelméből. IV. 
kötet, 326. lap). „Az országgyűlést Pozsonyban 
tartották m e g . . . A király az országgyűlést 
huszárezredesi egyenruhájában nyitotta meg. 
A megnyitó beszédet a kancellár (helyettesít-
hetjük a miniszter szóval) magyarul tartotta 
meg. A beszédben a magyar nemzetet meg-
dicsérték. A francia háború úgy volt feltün-
tetve, mint amely különösen Magyarországot 
fenyegeti. A beszéd oly hatást tett a nemesekre, 
hogy, mint Mária Terézia idejében, ismét fel-
hangzott az ismert kiáltás: Életünket, vérün-
ket!" 

— Mondd el, mi ebben az eseményben a lé-
nyeg! — A nemesek felajánlották életüket és 
vérüket a királynak. — Lelkesedéssel szavaz-
ták meg a szükséges katonát és pénzt. 

1. Ferenc pedig egy ehhez hasonló lelkes 
országgyűlés bezárása alkalmával így fejezte 
ki köszönetét a nemzetnek: „Szívemnek legked-
vesebb magyarjai! Egyek voltunk, egyek va-
gyunk és egyek is maradunk, míg a halál ben-
nünket el nem választ." (Benedek E.: Hazánk 
története, 385. lap.) — Ezért mondja a király: 
szívemnek legkedvesebb magyarjai, mert meg-
szavazták a sok katonát és hadiköltséget. 
— Meg azért is, mert lelkesen harcoltak a fran-
ciák ellen. — Így mondanak véleményt a király 
és nemesek szövetkezéséről. 

2. Martinovics és társainak kivégzése. Azt 
mondottátok, hogy magyar főuraink és neme-
seink lelkesen harcoltak a franciák ellen. De 
hiszen akkor a magyarok harcoltak a szabad-
ság, az egyenlőség, a testvériség ellen is. Elfor-
dultak volna a kurucok utódai, az akkori ma-
gyarok, az igazi szabadság gondolatától1? Hiszen 
eddig mindig a szabadságért küzdöttek és véd-
ték azt! — Csak a rémuralom miatt harcoltak 
a szabadság ellen is. — Ezt nem értem. — 
(Láttam a szemekben a zavart ebből a hozzá-
szólásból.) 

Megvigasztallak benneteket, nem veszett ki a 
magyarokból az igazi szabadság iránti szeretet 
és ragaszkodás. Akadtak magyar főnemesek, 

nemesek, papok, költők, tudósok, akik együtt 
örültek a franciákkal a szabadság és egyenlő-
ség megvalósulásának. II. Lipót idejében Mar-
tinovics apát a király felszólítására írt egy 
munkát a jobbágyok felszabadításáról és ezért 
a munkájáért a királytól évi fizetést is kapott. 
I. Ferenc azonban ellensége ennek a gondolat-
nak. A főurak helyeslésével a király üldözteti 
és megsemmisítteti mindazokat a könyveket, 
melyek a francia nép szabadságáról szólnak és 
terjeszteni akarják azt. Sőt üldözteti a rendőr-
séggel ezeknek a munkáknak az íróit is. Erre 
a francia szabadságról szóló tanok barátjai tit-
kos társaságot alakítanak és titkosan terjesztik 
azokat. Ennek a titkos társaságnak vezére: 
Martinovics apát. A rendőrség azonban elfogja 
Martinovicsot és négy segítőtársát és vallomá-
suk alapján még 30, a szabadságért rajongó ma-
gyar férfit. 

Hogy mi volt ennek a titkos társaságnak 
célja, arról Martinovics apátnak legfőbb segítő-
társa, Hajnóczy így vall írásában a bíróság 
előtt (Benedek E.: Hazánk története, 383 lap): 
„Hazája számára követelte: 1. a sajtószabadsá-
got, 2. annak a gyalázatos törvénynek 
megszüntetését, mely szerint a jobbágy nem 
lehet földbirtoknak a tulajdonosa. ..." Előkelő 
tanukat nevez meg, hogy ezeket mindig köve-
telte es nem titkolta azokat sohasem. „Iste-
nemre mondom — kiált fel Hajnóczy —, szán-
dékaim tiszták és nemesek valának!" 

Leteszem a könyvet és várom a gyermekek 
véleményét, ítéletét. — Azt követelték, hogy 
mindenki leírhassa azt könyvben és újságban, 
amiről írni akar. — Hogy a szabadságról is ír-
hassanak. — Azt is akarták, hogy a jobbágy és 
nemes legyen egyenlő. — Már II. József is 
akarta ezt megvalósítani. — Megbüntették a 
titkos társaság tagjait? — kérdezi egyik gyer-
mek. 

A gyermekek melegen érző szíve félti tehát 
Martinovicsot és társait, erről tanúskodik kér-
désük. 

A bíróság Martinovics apátot és hatot társai 
közül kivégeztetett. A halálra ítélteket a gene-
rális kaszáló rétjén, azaz a mai Vérmezőn le-
fejezték. Elmondom, milyen hatással volt ez a 
kivégzés a magyar nemzetre. 

„Az ítélet igen vegyes hatást keltett. A meg-
rémült nemesek, akik mindenütt már nyaktilót 
és vérpadot láttak, örültek, hogy elhárították a 
vészt, mely Magyarországot fenyegette . . . Má-
sok ellenben a szabadság vértanúit látták a ki-
végzettekben.. . Így esett, hogy mindjárt más-
nap, a kivégzés után, a vesztőhelyen rózsák vi-
rítottak a sírokon. A magyar közönség ezt a 
helyet azóta „Vérmező"-nek nevezi, ahová a 
szabadság rajongói, mint valami Golgotára, 
azaz Kálváriára járogattak." (Szalay—Baróti: 
A magyar nemzet története, IV. kötet, 323. lap.) 

— Miről értesülünk ebből az eseményből? So-
roljátok fel a lényeges gondolatokat! — A ne-
mesek örültek, hogy vége van Magyarországon 
a véres forradalomnak. — Martinovics és tár-
sai a szabadságért haltak meg. — Azt a rétet, 
ahol kivégezték Martinovicsot és társait, Vér-
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mezőnek nevezték el. (Táblahasználat.) 
— Jegyezzétek meg magatoknak, Martinovics 

a Margit-kőrút 29. számú házban, egy kis ud-
vari szobában lakott. Emléktábla nincsen rajta, 
de nekem szívesen megmutatta a szobát a 
benne lakó. 

3. Meghálálta-e I. Ferenc a nemzet nagy áldo-
zatát? a) A 20 évig tartó francia háborúk alatt 
elesett 200.000 magyar katona és 100 millió fo-
rint volt a hadiköltség. — De sok pénzt áldozott 
a magyar nemzet a francia háborúkra! — ször-
nyüködnek a gyermekek. Gondoljatok Mária 
Terézia korára! — Mária Terézia trónját is a 
magyarok mentették meg. — Gondoljatok a ki-
rályné halálára! (Elmondják.) — Tanító bácsi 
kérem, meghálálta I. Ferenc is a magyarok se-
gítségét és áldozatát? — Erről fogunk most 
beszélni. 

— A háborúk vezetésére — amint mondot-
tam — 100 millió forintot költött I. Ferenc. 
Annyi rengeteg arany- és ezüstpénz nem volt 
az országban. Honnan vette tehát a király ezt 
a rengeteg kincset? Megindították a bankó-
nyomdát. Sok-sok papírpénzt nyomtattak, ezzel 
fizettek. 

— Ügy járt a magyar nemzet I. Ferenc ide-
jében, az 1800-as évek elején, mint szüleitek 
most 15 évvel ezelőtt, a nagy világháború be-
fejezése után. Ez volt akkor a pénzünk. (Muta-
tom az 1, 2, 10, 20, 100, 1000 koronás bankjegye-
ket.) — Apukámnak is van sok ilyen pénze. 
— Nekünk is van. — Nekem van 1000 koronás 
levélbélyegem. — Nézzétek, ezért az 1000 koro-
nás bankjegyért egy skatulya gyufát kaptunk, 
vagy mint Jenő mondja, egy levélre való bélye-
get. — De keveset ért akkor a pénz! — Milyen 
kis értéket lehetett 1000 koronán vásárolni! — 
csodálkoznak a gyermekek. — Látjátok, ugyan-
ilyen volt a helyzet I. Ferenc idejében. Akkor 
is elvesztette a pénz vásárlóértékét, mert irtó-
zatos sok volt belőle és csak papírpénzzel fizet-
tek. Ezen felül még I. Ferenc egy királyi rende-
lettel elrendelte, hogy a papírpénz értékét le-
szállítja az ötödrészére. 

— Hogy ezt jobban megérthessétek, bemuta-
tom képen az akkori papírpénzt. Ez 5 forintos 
bankjegy volt. Ezt az 5 forintot beváltották 
ilyen 1 forintosra. (Szemléltetem a két bank-
jegyet). 

— Tanító bácsi kérem, hiszen ez német papír-
pénz! — csodálkozik a gyermek. — Igen, német 
volt a felírása, csak itt áll egy rövidke sor ma-
gyar szöveg: „Egy forint." A beváltást is az 
osztrák bank végezte. Német világ volt akkor! 

b) A hosszú háborúnak már vége van. Na-
poleon már fogoly Szent Ilona szigetén. Há-
ború után az európai uralkodók, I. Ferenc meg-
hívására, Bécsben összegyülekeznek és rende-
zik a Napoléontól felforgatott Európát. Ferenc 
visszakapja minden országát. Most az uralko-
dók ott Bécsben (térképhasználat) szent szövet-
séget kötnek. Nagy ünnepségeket rendeznek 
Bécsben, de Budán és Pesten is. Ez a kép mu-
tatja a nagy ünnepet. (Szemléltetem Buda és 
Pest kivilágítása 1815-ben c. képet.) — Ez Pest, 
ez meg Buda. A Dunán sok lámpafény látszik. 

— Ki van világítva. — A Gellérthegy és a 
Várhegy is ki van világítva. — Szép lehetett! 
— Itt, gyermekek, egy hosszú sor betű látszik. 
— Nem tudom elolvasni — mondja egy gyer-
mek. — Latin mondat, magyarul annyit jelent: 
„A nép üdvére!" — A szent szövetség megköté-
sének emlékére emlékpénzt is veretett I. Fe-
renc. Ez volt a felírása: „A szabadságnak 
visszaadott Európa." Azaz magyarosan: Euró-
pának visszaadtuk a szabadságot. 

— Most vizsgáljuk, igaz-e, hogy visszaadta 
Ferenc hazájának a szabadságot és üdvére 
volt-e a szent szövetség! 

— A szent szövetség megkötése után I. Ferenc 
hatalmas miniszterének, Metternichnek taná-
csára, Bécsből kormányozza hazánkat. 12 évig 
nem hív össze országgyűlést. Bendeletekkel 
kormányozza Magyarországot. — Alkotmány-
ellenesen kormányoz, mint II. József — mond-
ják szinte karban a gyermekek. — Német a 
papírpénz, mint láttátok. Német a hivatalok 
nyelve. — Ez is törvényellenes — türelmetlen-
kednek a kis kuruc tanulók. — I. Ferenc nem 
hálálta meg a magyaroknak a sok katonát és 
sok hadiköltséget — állapítja meg egy élénk 
fiú. 

— Látom és hallom, hogy ti türelmetlenked-
tek a törvénytelenségek miatt, lássuk, hogyan 
viselkedtek a főnemesek és köznemesek. Gaál 
Mózes, kedves írótok, így beszél róluk gú-
nyosan: 

„A nagy főurak kastélyai üresen állnak, mert 
a ,nagyságos vagy méltóságos' urak ezidősze-
rint állandóan Bécsben laknak. Hja, Bécs in-
kább tetszik nekik, mert a ,császár' is ott tartja 
udvarát. Ott sokkal finomabb a módi s az úr-
fiak és kisasszonyok a német-francia nevelőktől 
szebben tanulnak francia és német nyelven be-
szélni, mint otthon az elparasztosodott pa-
poktól." 

— És a szegényebb köznemesekről hogyan ír? 
„Az esőverte, szél-széthordta fedelű nemesi 

udvarházak gazdái a mestergerendás szobák-
ban pipáznak, kártyáznak, isznak. Nagy a nyo-
morúság, siratják a pénzüket . . . Erőt vett raj-
tuk a közönyösség, a megélhetés gondja . . . 
A panasz volt mindennapi kenyerük. D e ne 
adj Isten, hogy csak féllábukat is megmozdítot-
ták volna. Belenyugodtak mindenbe." (Gaál Mó-
zes: Széchenyi István, 5—10. lapokból monda-
tok.) 

— Szedjétek ki ezekből a szomorú tényekből 
a lényeget! — A főnemesek németül és fran-
ciául beszélnek csak és Bécsben laknak. — Ott 
költik el pénzüket. — A köznemesek szegények. 
Házuk düledező. — Csak esznek, isznak, kár-
tyáznak és panaszkodnak, de mindenbe bele-
nyugosznak. 

— A nemzet szegény, erőtlen, beteg, még pe-
dig nagyon beteg. Sokan még attól is félnek, 
hogy a nemzet elpusztul. Hogy az mennyire 
lehetséges, arra elmondok egy szomorú, meg-
szégyenítő esetet, Magyarország nádora, több 
magyar főnemes kíséretében Olaszországban 
jár. Egy olasz városban a magas vendégeket 
egy tudós, olasz főpap (Mezzofanti bíboros) ma-
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gyár beszéddel üdvözli. Megtörtént a világra-
szóló szégyen: Magyarország nádora és a ma-
gyar főurak nem értették meg a magyar üd-
vözlő beszédet és egyikük sem tudott arra ma-
gyarul felelni. Igen . . . , fájdalom, a magyar 
nemzet haldoklik ebben az időben, mert a ve-
zetői már nem értik és nem beszélik nemzeti 
nyelvünket. 

c) Mária Terézia korában is német világ volt. 
A főurak, sőt a nemes ifjak akkor sem beszél-
tek magyarul. De Bécsben, a császári udvar-
ban ahol titokban ácsolták már a magyar nyelv 
koporsóját, ott, azon a helyen, magyar ifjak-
ból lettek írók, költők és magyar nyelven kezd-
tek írni. Újjá éledt a magyar nyelv, a magyar 
hazafias érzés és gondolkozás. — Most nem él-
nek ilyen írók, mint akkor? — kérdezik szo-
rongva a gyermekek. — De igen. Csakhogy nem 
írhatnak arról, hogy a szentszövetség nem a né-
pek üdvére van, nem írhatnak arról, hogy a 
szentszövetség nem adta vissza hazánknak a 
szabadságot, hiszen nincsen sajtószabadság. 
— Magyarázd meg ezt, mert többször beszélget-
tünk erről! Mindenki ismeri közületek Kis-
faludy: Szülőföldem szép határa című költe-
ményét. — Mondd el az első versszakát. Min-
denki ismeri már a Himnuszt. Ki emlékszik 
még, mi volt a teljes címe a Himnusznak'? 
— Himnusz a magyar nép viharos századai-
ból. — A Himnuszban Kölcsey a régi idők har-
cairól írt. 

— Látjátok, gyermekek, ezzel a dicsőséges 
múlttal élesztgették a költők az elgyengült, el-
szegényedett nemzetet. A költők munkájának 
az volt a következménye, hogy a vármegyék 
a vármegye székhelyén tartott megyegyűlése-
ken I. Ferencnek megtagadták az engedelmes-
séget. 

Az eset következőkép történt: 
I. Ferenc az olaszországi tartományaiban is 

úgy kormányzott, mint nálunk, Magyarország-
ban, tehát erőszakosan, kíméletlen rendeletek-
kel. Az elnyomott olasz nép elégedetlenkedett, 
már-már erőszakos felforgató forradalom ütött 
ki. I. Ferenc megijedt s 35.000 líjoncot és sok 
hadiköltséget követelt, de nem az országgyűlé-
sen, hanem rendeletben. — Törvénytelen volt 
ez is. — Most már nem mondja a király, hogy 
egyek vagyunk, most már erőszakos, — zúdul-
nak fel az izgatott lelkek. 

Nyolc-tíz vármegye nem szedi be a követelt 
adót, nem szednek a jobbágy legények közül 
katonákat sem. Ezekbe a vármegyékbe a király 
olyan királyi biztost küld ki, aki neki kezes, alá-
zatos szolgája s aki megígéri, hogy rendet te-
remt majd a zendülő, makacs vármegyei neme-
sek között. Elmondok egy ilyen esetet. 

— Az engedetlen Nógrád vármegyébe is kül-
dött ki I. Ferenc kir. biztost. A gyűlés napjára 
a kir. biztos katonasággal záratta körül a vár-
megye-házat. Ő maga fegyveres katonatisztek 
védelme alatt ment be a gyűlésterembe. A vár-
megye tisztviselői vonakodtak erre a gyűlésre 
elmenni. Ezeket a tisztviselőket a kir. biztos 
egy-egy fegyveres katonatiszttel bekísértette 

és kényszerítette a gyűlésen való megjelenésre. 
De a követelt adót és újoncot mégsem szedték 
a tisztviselők, ö maga, a kir. biztos, fogdostatta 
össze a legényeket katonáknak, úgy mondják, 
toborzással szedte össze az újoncokat. Az adót 
is ő maga volt kénytelen kivetni és erőszakkal 
behajtani. 

— Szedjük ki ebből az eseményből a lényeges 
gondolatokat! —• A királyi biztosok törvényte-
lenül cselekedtek. — Nagyon durván és csú-
nyán bántak a vármegyei tisztviselőkkel. — De 
mégsem teljesítették a király parancsát. — Ha 
minden vármegye így cselekedett volna, akkor 
forradalom lett volna, — így szedik ki a gyer-
mekek véleményeiket, ítéleteiket az eleven, 
drámai eseményből. 

Igen, ezek az ellenséges cselekedetek, az en-
gedelmesség megtagadása már forradalmi cse-
lekedet volt. A király nem is merte erősza-
kos uralkodását folytatni és 12 évi szünetelés 
után, 1825-ben, összehívta Pozsonyba az ország-
gyűlést. Gondoljatok II. József halála után a 
magyar szent korona hazahozatalára! — Ha-
rangzúgással, ágyúlövésekkel, éljenzéssel fo-
gadták minden városban a szent koronát. 
— Az egész ország ünnepelte ezt a napot. 
— Látjátok, ilyen nagy örömök közt, hasonló 
lelkesedéssel készült most a nemzet az egybe-
hívott országgyűlésre. Ezen az országgyűlésen 
történtekről azonban máskor tanulunk. 

Megerősítés. 

a) Felelet a problémákra. Most állapítsátok 
meg, kaptatok-e feleletet kérdéseitekre! Felel-
jetek azokra! 

b) Vonatkozás a mai időkre. Mindenhol lát-
játok mostanában ezt a képet, figyeljétek meg! 
— Horthy Miklós kormányzó bevonul a nem-
zet hadserege élén Budapestre. Olvasd el ezt a 
részt: (Pesti Hirlap ünnepi száma 1934. 45. sz.) 
„A novemberi reggelbe félkilenckor a Gellért-
hegy alatt négy trombita harsogása csattant 
bele. Kelenföld felől menet közeledett. Elől egy 
szakasz lovas rendőr. Utánuk kürtösök lóháton. 
Utánuk egy szakasz huszár. Azután a huszá-
rok mögött harminc lépésnyire egy szárny-
segéd, majd egymagában a bevonuló magyar 
sereg vezére: Horthy Miklós . . . És utána jött 
a sereg, mely a borzasztó napok alatt mintha 
a földből nőtt volna ki. 

Ez a nap váltotta meg a halálfélelemtől 
Magyarországot." 

— Mi volt az a halálfélelem? — Akkor Ma-
gyarországon is olyan rémuralom volt, mint 
Franciaországban I. Ferenc korában. — Ha-
zánkban is az utca műveletlen tömege vette át 
a kormányzást. — Sok híres nagy magyar em-
bert kivégeztek. — Nagyon sok vezető embert 
bebörtönöztek. — Az oláhok is kirabolták ak-
kor Budapestet és az Alföldet. Horthy Miklós 
hadseregével megakadályozta az oláhokat, hogy a 
Dunántúlt is kirabolják — szedegetik össze az 
előzőleg tartott alkalmi tanítás nyomán élmé-
nyeiket. Olvasd el ezt a néhány sort még: 



24. SZÁM NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 945 

„És az ország ennek a napnak 15. évforduló-
ján szívből kéri a Mindenhatót: tartsa meg 
sokáig nekünk őt, a legelső magyar embert." 

c) Összefoglalás a táblán levő vázlat alapján. 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Népnevelés. Boldis Dezső kir. tanfelügyelőnek 
„Az iskola, az otthon, az élet" című cikke 
nyitja meg a lap októberi számát. Az érdemes 
szerző szép cikkében a régi és az új iskolát 
hasonlítja össze, abból a tételből indulva ki, 
hogy „a régi iskola csak tanított, de nem ne-
velt, — a mai iskola nevel és tanít". Részlete-
sen foglalkozik a gyermek otthonával, - a csa-
ládi élettel és annak hatásával a gyermek fej-
lődésére és lelkének kialakulására. „A családi 
nevelés egyre fokozódó hiányosságából szűrő-
dött le az a követelmény, hogy az iskola ne 
csak tanítson, hanem neveljen is." Fontosak a 
gyermek lelkének alakulására azok a nevelő-
liatású példák is, melyeket a gyermek maga 
előtt lát. A legfontosabb persze a tanító pél-
dája. A gyermek iskolai nevelésénél legfonto-
sabb eszközök: a megértés, a türelem és a sze-
retet. Összeköttetést kell találni a tanítónak az 
iskola és a tanuló otthona között. Tartalmas és 
tanulságos cikkét azzal fejezi be Boldis Dezső, 
hogy: minél inkább elmélyül a kapocs az ott-
hon és az iskola között, annál jobban szolgálja 
az iskola az életet. A lap további részében meg-
találjuk a jellemképző tanfolyam tanmenetét, 
Fülöp Lajosnak Rábapatonával foglalkozó cik-
két és az elmúlt tanév pedagógiai szemináriu-
mait ismertető cikket. Népnevelés, Hirek, 
Tanítókháza, Gazdasági továbbképző iskola és 
Hivatalos rész rovata változatossá teszi a 
győrmegyei tanítók tanügyi folyóiratát. 

Nemzetnevelés. Népnevelő, tanügyi folyóirat. 
Nyizsnyánszky Béla „Dolgozni jöttünk . . ." 
című első cikke a katolikus tanítóság elé 
két feladatot állít: 1. A magyar falu meg-
ismerése, megismertetése főleg szociográfiá-
ján át lelkiségének feltárása; 2. a rohamo-
san fejlődő pedagógiának a szociális encikliká-
kon át történő megszűrése, átértékelése, az 
evangélium prizmáján keresztül való elem-
zése és értékesítése — munkájában. A falu 
megmaradásának három köre van. A szülőföld-
ismeret, a falutörténet és a szociográfia. 
Nyizsnyánszky Béla cikke a mai magyar 
élet fontos problémáit fejtegeti. — A lap 
Pedagógia rovatában Döbrentey Gyulának 
„Tanuljunk szent Egyedekből" című mély val-
láserkölcsi gondolatokban gazdag cikkével ta-
lálkozunk. Ilosvölgyi István a faj szeretetre, 
fajszolidaritásra és fajerősítésre való nevelés-
ről ír, Aortay (Dinszkusz) Imre pedig a fogal-
mazás tanításáról. Urbányi C. József költői 

lendülettel, szép hasonlatokkal és Erdély iránt 
érzett mélységes szeretettel és rajongással 
írta meg tanulmányát az elszakított Erdélyről. 
Festői képekben mutatja be a székely hazát és 
sok elfelejtett kedves történeti emléket eleve-
nít föl. Zenei rovata, az egyesületi élet esemé-
nyei, hírek, könyvismertetések fejezik be a 
katolikus tanítóságnak a lapját, mely tizenhat 
éve áll a magyar kultúra szolgálatában. 

Anya- és csecsemővédelem. November 16-án 
megjelent számában dr. Orosz Dezső egyetemi 
m.-tanár értékes dolgozatot ír azokról a torna-
gyakorlatokról, amelyeket a csecsemő- és kis-
gyermekkorban kell a gyermekkel végeztet-
nünk. Tanulmányát nagyszerűen szemléltető 
fotográfiákkal teszi mindenki számára köny-
nyen érthetővé. Cikkével a tudós szerző nagy-
szolgálatot tett a fiatal anyáknak. Klein Laura 
dr. a londoni anya- és gyermekvédelmi intéz-
ményeket ismerteti, főképen a londoni gyer-
mekvédelmi múzeumot, a védőnők munkáját s 
a védőközpont egész munkakörét, céljait és 
eredményeit. A lap többi részében az Országos 
Stefánia Szövetség hivatalos közleményeit ol-
vashatjuk. Az Anya- és csecsemővédelem min-
den sora és minden közleménye bizonyítja azt 
a nagyszerű és országos hírű munkásságot és 
a gyermekneveléssel kapcsolatos minden rész-
letre kiterjedő figyelmet, amellyel az Országos 
Stefánia Szövetség lankadatlan lelkesedéssel 
buzgólkodik a gyermekmentés érdekében. 

Mezőgazdasági Népoktatás. A gazdasági szak-
tanítók Országos Egyesületének hivatalos köz-
lönye, felelős szerkesztő: vitéz Gyutay István. 
Első cikke a gazdasági szaktanítók kettős ün-
nepének áldoz. Október 5-ike a gazdasági szak-
tanítóság egyik legjelentősebb és legkiemelke-
dőbb napja volt: ekkor ünnepelte az egyesület 
új örökös díszelnökét, dr. Hóman Bálint vallás-
és közoktatásügyi minisztert és ünnepelte az 
egyesület fennállásának harmincadik évforduló-
ját. Részletesen ismerteti a lap a két ünnep 
lefolyását, Náray Ferenc elnök lendületes be-
szédét, mellyel a G. Sz. 0 . E. nevében a dísz-
oklevelet átnyújtotta Hóman Bálint kultusz-
miniszterünknek. — Oberhammer Géza a gaz-
dasági továbbképzők tananyagbeosztásáról ír 
cikket. X. Y. a japáni virágkultuszról. Figye-
lemreméltó „A női öltözködés művészetének 
tanítása iskolánkban" című cikk. A lap többi 
részében minden olyan kérdéssel foglalkozik, 
amely a gazdasági szaktanítókat és a mező-
gazdasággal foglalkozókat érdekelheti. 

Angol-amerikai tanügyi lapokból. 

Az iskolai tudás értéktelensége. 
Donald Rose, egy európai-angol származású ta-
nító, ki jelenleg a „Philadelphia Public Ledger" 
munkatársa, az alábbiakban kivonatosan közölt 
cikket írja a newyorki „Forum"-ban. E cikk a 
minden hagyományos vagy idealisztikus fel-
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fogást mellőző amerikai utilitarizmusnak iskola-
példája a tanítás ügyének radikális, sőt nihilista 
megítélésében. Tartalma szinte pedagógiai for-
radalmat jeient a tengeren innen és csillagá-
szati távolságban áll az európai felfogástól. A 
cikk tartalma a következő: 

A gyermekkorban rengeteg sok időt szokás 
fordítani értéktelen lim-lomnak megtanulására, 
fölösleges dolgok bemagolására és nevetséges 
mesterfogásokra, melyekkel értelmes embernek 
foglalkozni sem érdemes. Ott vannak például a 
számtannak értelmetlenségei és ravaszkodásai. 
Én magam pl. visszahozhatatlan ifjúságomnak 
teljes tíz évén át küszködtem a számtannal és 
a rokon szakokkal. Átrágtam magamat az egész 
mértanon, az első és felsőbb geometrián, meg-
fejtettem nehéz algebrai egyenleteket, de meg-
vallom, hogy ezeknek az ismereteknek legcse-
kélyebb nyoma sem maradt bennem. Sőt, mond-
hatom, egyáltalában nem nélkülözöm őket. 
Agyamban kell lennie egy fehér foltnak, mely 
valamikor számtannal volt megtöltve, de nem 
fáj. Az egyszeregyen kívül úgyszólván minden 
számtant elfelejtettem. Becsületesen és nyíltan 
megvallom, hogy azok az évek, melyeket a ma-
tematikára fordítottam, reámnézve teljesen el 
voltak pazarolva. Azt mondhatná valaki, hogy 
a matematika iskolázás és gyakorlás valaho-
gyan indirekt módon hasznos a gyermeknek, 
amennyiben bizonyos képességeket és készsége-
ket ébreszt és fejleszt ki, melyek azután titok-
zatos módon más, fontosabb területekre mennek 
át. A pszichológusok azonban megállapították, 
hogy szellemi képességek nem vihetők át az 
agy egyik részéről a másikra. Annak a képes-
ségnek, hogy valaki egy derékszögű háromszö-
get ki tud számítani, a legcsekélyebb köze sincs 
ahhoz a képességhez, hogy nehéz logikai gon-
dolatfolyamatokat valósítson meg. A számtan 
specialistája csupán a számtan specialistája és 
semmi egyéb. 

És hogy állunk a földrajzzal? Ami ezt illeti, 
úgy gondolom, ebben is végigélveztem a szoká-
sos adagot Angliában. Mit tartottam meg mind-
ebből1! Tudom körülbelül, merre van Sziám. 
Minden egyéb, aminek hollétét nem tudom pon-
tosan megmondani, rámnézve valahol Sziám 
közelében fekszik. Kamcsatka, a Spitzbergák, 
Tacna-Arica, Tannu-Tuwa, Portugál-Keletafrika 
és Sarawak — mindezek Sziám táján vaunak. 
És ha Nizsni-Novgorodban nem volna sziszegő 
hang, akkor azt is ott helyezném el. í g y azon-
ban tudom, hogy valahol Oroszországban kell 
lennie. (!) 

Hát a történelem? Minden történeti ismere-
tem, melyet gyermekkoromban szereztem, úgy 
eltűnt, mint a köd a nap sugarai elől, és pedig 
mielőtt alkalmam lett volna hasznát venni. 
Néhány tényen és dátumon kívül, melyeket va-
lami nevetséges gondolatkapcsolat belevésett az 
agyamba, minden történelmi tudásom tévedé-
seknek óriási tömegéből áll. És ugyanilyen zűr-
zavar uralkodik természettudományi ismere-
teimben, első nyelvtanulmányaimban, angol iro-
dalomtörténeti tudásomban. Nem tudom, mire 
voltak jók akkoriban ezek az ismeretek; de azt 

tudom, hogy hat hónappal később már semmire 
sem voltak jók. Ha földrajztanár volnék, min-
den földrajzi tankönyvet kidobálnék az ablakon. 
Egy földgömb segítségével negyedóra alatt be-
bizonyítanám a tanulóknak, hogy a föld göm-
bölyű és meglehetősen nagy s hogy minden le-
hetséges megtörténhetik rajta. Azután egy nagy 
világtérképet akasztanék a falra, elővennék egy 
napilapot és megnézném, mi történt legutóbb a 
nagyvilágban. Azután barátságosan fölhívnám 
a gyermekeket, fedezzék föl velem együtt a fali 
térképen, hogy hol játszódtak le az események 
és miért? 

Azt hozhatná fel valaki ez ellen, hogy az ilyen 
tanítási módszer rendszertelen. Bátor vagyok 
erre azt válaszolni, hogy mindaz, amit valaha 
a földrajzi könyvből vagy más tankönyvekből 
tanultam, szintén rendszertelen és zavaros volt, 
s azonkívül rendesen elavult is, ha véletlenül 
tényleg szükségem volt reá. Nem is akarnám 
azt a látszatot kelteni, hogy rendszeres föld-
rajzot tanítok, mert ennek legföljebb hajóstár-
sulati alkalmazottakra és világkörüli repülő-
pilótákra nézve van értéke. E helyett megkísé-
relném a gyermekeknek kíváncsiságát a világ 
népei, országai, terményei iránt fölébreszteni és 
megtanítani őket, hogy megtalálják-e mindeze-
ket a térképen? 

Körülbelül ugyanezzel a módszerrel járnék el 
a történelem tanításánál. Minden napilap felhív 
történeti exkurziókra. S ennek a módszernek 
van egy forradalma, de azért megbecsülhetetlen 
előnye. Ahelyett, hogy tanítványaimmal vala-
hol a múltban kezdeném el az eseményeket és 
szigorú kronológiai rendben, a sebbel-lobbal élő 
jelenkorig vonszolnám őket, mindjárt ezzel a je-
lenkorral kezdeném el és innen kiindulva vin-
ném őket végig — olyan lelkesedéssel, aminőre 
csak képes vagyok — a történelem országútján. 
Ez az egyetlen mód, hogy gyakorlati hasznot 
szerezzünk nekik, kivéve, ha hivatásos tanítók 
vagy tankönyvírók akarnak lenni, s mint ilye-
nek a fönnálló rendszer megörökítésére érzik 
magukat kötelezetteknek. 

Forum (New-York). 

Francia tanügyi lapokból. 

Nincsenek már szülők... 
Ha a jól ismert szólamot hallom,, hogy „Nin-

csenek már gyermekek, nincs, aki engedelmes-
kednek!", kedvem volna azt válaszolni rá,hogy: 
„Bocsánat, mondjátok inkább, hogy nincsenek 
már szülők!" 

Mert elvégre mégsem lehet szüntelenül ismé-
telni azt az igaztalan és igazságtalan mondást, 
amely az ártatlanokra, az áldozatokra szeretné 
áthárítani a bűnösök vétkét s amely csak taka-
róul szolgál a hanyagok, gyöngék és gonoszok 
számára. 

Hogy a gyermekek nem engedelmeskednek 
többé? Hát tán a levegőben vagy a táplálékban 
van valami ártalmas elem, mely elpusztítja a 
mai gyermekekben az engedelmesség erényét? 
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A valóság az, hogy sohasem is voltak már 
természettől hole« és szófogadó gyermekek s 
hogy akár Ádám és Éva is elmondhatták volna 
a magukéikról, hogy „Nincsenek már gyerme-
kek!" — ugyanannyi joggal, mint a huszadik 
század szülői. Az emberben megvan a rossza-
ság, ez már a legzsengébb korban s mindenik 
gyermekből kiütközik, — ennyi az egész. 

A gyermeket nevelni kell, hogy szót fogad-
jon, hogy kövesse és gyakorolja a jót és kerülje 
a rosszat. S ez a nevelés gonddal-bajjal jár 
mind a szülőkre, mind a gyermekekre nézve, 
mert hellyel-közei feddést, bosszúságot, bünte-
tést foglal magában. 

Mindez kétségtelen és bizonyos. Hiába beszél-
nek a gyermek szabadságának és méltóságának 
tiszteletbentartásáról, hiába áltatjuk magunkat 
a család és a társadalom kárára: a józan ész 
s a tapasztalat egyaránt amellett szól, hogjT a 
gyermek a maga jószántából, belátásából vagy 
természetadta jóságából nem hajlik a szófoga-
dásra, így tehát a szülők tiszte, hogy az enge-
delmességet megköveteljék, ezt a kötelességet a 
gyermek elméjébe véssék. A szófogadás eré-
nyét előbb rá kell kényszeríteni a gyermekre, 
csak ezután válik az önkéntessé, szeretetre-
méltóvá és szabaddá. 

Szinte hallom az ellenvetést, hogy a rossza-
ság, a fegyelmetlenség a többi gyermekről 
ragad rá a miénkre, azokról, akikkel az utcán, 
iskolában érintkezik. Ez a kifogás azonban 
nem helytálló, hisz az utca, iskola megvolt már 
a régi jó időkben is, amikor még voltak gyer-
mekek, amidőn még a tisztelet, fegyelem s en-
gedelmesség uralkodott. S az okos szülő vájjon 
nem előbb igyekezett-e a jó erkölcsöket s szo-
kásokat gyermekével elsajátíttatni, semmint az 
utcára, iskolába kiengedte őket? Ha van kü-
lönbség a tegnap s a ma közt, ez bizonyára 
abban áll, hogy hajdan a szülők híven ápolták 
a családi életet s idejében fogtak gyermekeik 
neveléséhez, idejekorán, amikor azok még haj-
lékonyak, idomíthatok voltak, míg ma elhanya-
golják s a véletlenre bízzák a jellem képzését. 

Az az egyetlen gyermek, akivel a mai szülők 
beérik, annyira értékes, oly törékeny jószág, 
hogy nem mernek neki bajt okozni, ellentmon-
dani, őt megríkatni. Tehát elkényeztetik, elront-
ják; s a gyermek el is romlik, annál is inkább, 
mert hiszen neki nincsenek testvérei, akiktől 
megtanulhatná a lemondást, nagylelkűséget, 
együttérzést. 

Még nagyobb baj, hogy manapság az erköl-
csök széltében elhanyatlottak, a jellemek el-
gyöngültek. Az emberek a könnyű és kellemes 
életet keresik s visszariadnak mindentől, ami 
erőfeszítést, szenvedést követel. így van ez az 
anyagi világban: nem szeretik a munkát, 
inkább az örömöket, élvezeteket hajszolják; áll 
ez a viselkedésre is: az emberek nem töreksze-
nek arra, hogy legyőzzék rossz hajlamaikat, 
hogy az erkölcs józan szabályait kövessék; nem 
jobb a helyzet vallás dolgában sem: eltávolod-
tunk, elszakadtunk Istentől, mert az ő tisztelete 
tartózkodással, engedelmességgel, erőkifejtéssel 
jár. Ugyanígy hanyagoltuk el gyermekeink 

nevelését is, mert ez itt-ott szenvedést okoz 
szülőknek, gyermekeknek, szenvedni pedig 
egyáltalában nem vagyunk hajlandók. 

Ám mindazokat, akik semmi áron sem akar-
ják a ma mérsékelt, üdvös hatású szenvedéseit 
elviselni, kikerülhetetlenül utolérik a holnap 
szenvedései, amelyek pedig sokkalta mélyebbek, 
élesebbek, sőt halálosak lesznek. A mostani 
hanyagságból, elpuhultságból könnyek és ro-
mok származnak: szülőknek, gyermekeknek, 
népeknek veszedelmei. 

Bölcs és jó ember követi Istennek s a józan 
észnek a szavát: „Oktasd a zsenge gyermeket, 
mielőtt útjára indulna, hogy mire megöregszik, 
soha attól el ne térjen." (Példabeszédek, 
XXII. G). 

Német tanügyi lapokból. 

Szülőföldismeret a népiskolában. 
Ludwig Stöger (Zwettl, N.-Ö.) írja az aláb-

biakat „Die Quelle" legutóbbi számában: 
Minden időben fontos feladata volt az isko-

lának, hogy a szülőföld szeretetét és ezzel a 
hazaszeretetet fölébressze és erősítse. A mai is-
kola még tovább ment: a szülőföldet a tanítás 
középpontjába helyezte s ezzel a gyermekeket 
felbecsülhetetlen lelki javakhoz juttatta. A ha-
zaszeretet a szűkebb szülőföld, a szülői ház és 
gyermekszoba szeretetéből nő ki. A szülőföld 
és a gyermekszoba az alapja minden jellem-
képzésnek és egyéniségalakításnak. Az iskolá-
ban tudatosan irányított szülőföldkutatás el-
vezet a szülőföld szépségének és gazdagságá-
nak felismeréséhez, a szülőföld iránti hűség-
hez, a nemzeti hagyományok, szokások és er-
kölcsök tiszteletéhez. Elvezet a gyermekkori 
környezet szűk köréből a széles világ megis-
meréséhez. Hogy a „szülőföld-kutatást" a tanu-
lók, a munkaoktatás elveinek megfelelően, ön-
állóan végezhessék, a szerző néhány iskolában, 
a felső fokon úgynevezett „szülőföldismereti 
munkát" vezetett be. A gyermekeknek ez a 
munkáltatása így folyt le: 

Az iskolai év elején valamennyi gyermek 
irattartót szerzett be, aminek „szülőfödmappa" 
volt a neve. A gyermekek ebbe gyűjtötték 
össze a szülőföldre vonatkozó minden tárgyat, 
rajzot, feljegyzést: fényképeket, levelezőlapo-
kat, a szülőföld nevezetesebb emlékeiről ké-
szült rajzaikat, térképvázlatokat, a szülőföldről 
szóló újságcikkeket, préselt növényeket, stb. 
A legtöbb gyermek szorgalmasan gyűjtögetett, 
hiszen a gyüjtőkedv megvan valamennyi ilyen 
korú gyermekben, csupán néhányat kellett 
élénkebb tevékenységre ösztökélni. 

Időnkint a tanító a gyermekekkel „dolgo-
zat"-ot iratot, melynek anyagát előzően alapo-
san megbeszélték. A téma mindig a szülőföld-
del állott kapcsolatban. A tanulók külön papi-
rosra írták a dolgozatokat, ezeket a tanító ki-
javította, a hibákra és hiányokra felhívta a ta-
nulók figyelmét, itt hozzáiratott, ott töröltetett 
valamit, azután az így kijavított dolgozat bele-
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került a mappába. Néhány hónap multán a 
mappában együtt volt több képeslevelezőlap, 
fénykép, rajz, térképvázlat, préselt növény, régi 
irat és a tanítótól kijavított néhány dolgozat. 
Ezután a gyűjtött anyagot jól átnézték és ren-
dezték, a képeket és vázlatokat a megfelelő 
dolgozat mellé helyezték, majd az egyes dolgo-
zatokat és tartozékait a következőképen csopor-
tosították: 

1. Előszó. (Esetleg egy rövid költemény a 
szülőfölddel való vonatkozásban.) 

2. Szülőhelyem fekvése. 
3. Szülőföldem hegyei és völgyei (nevük, ne-

vük eredete, keletkezésük stb.). 
4. Szülőföldem időjárása. (Rendszeresen vég-

zett megfigyelések eredményei.) 
5. Szülőföldem vizei. (Források, patakok!, fo-

lyók, természetes és mesterséges tavak, régi 
kutak, mocsarak, vízvezeték.) 

6. Szülőföldem földi kincsei (esetleges tőzeg-
telepek, kőszénelőfordulás, agyagbányák, ho-
mokbányák, ércelőfordulás stb.). 

7. A mi erdőtik. (A gyakoribb fafélék, az erdő 
neve és annak eredete, hasznos fák kitermelése, 
az erdő gondozása.) 

8. Szántóföldek és mezők. (Mit, hogyan mű-
velnek meg? A földművesmunka eszközei; a 
mezők, rétek nevei és jelentésük.) 

9. Szülőföldem kertjei. (Gyümölcsfák és cserje-
félék, a konyhakert megművelése és a konyha-
kerti növények, virágkertészet.) 

10. Szülőföldem néhány vadontermő növénye 
(préselt növények). 

11. Az erdő és mező ritkább állatai (rajzok). 
12. Mit mond a krónika a szülőföldemről? 

(Kivonatok a szülőhely történetéből.) 
13. Községünk legrégibb háza. Az én szülő-

házam. 
14. Különféle emlékművek. (Útszéli keresz-

tek, régi kutak, háborús emlékművek stb. Mit 
mesélnek ezek nekünk?) 

15. A mi templomunk (kápolnánk) és teme-
tőnk. 

16. Szülőföldem mondái, legendái. 
17. Mindenféle babonák, népi mondások, ház-

feliratok. 
18. Dalok, amiket otthon énekelünk. 
19. Szokások. (Lakodalmi, keresztelői, teme-

tési, újévi, farsangi, húsvéti, pünkösdi, búcsúi, 
karácsonyi, szilveszteri szokások.) 

20. Szülőföldem lakosai. (Miből élnek, hogyan 
élnek, hogyan öltözködnek?) 

21. A mi tűzoltóságunk és egyesületeink. 
22. Hogyan van összekötve a szülőföldem a 

külvilággal? (Utak, vasúti vonalak, autóbusz-
közlekedés stb.) 

23. Szülőföldünk, mint a haza része. 
Miután a tanulók a kijavított dolgozatokat 

a fenti szempontok szerint rendezték, lemásol-
ták azokat keretezett irodai papirosra és a 
megfelelő helyékre beragasztották a képeket, 
rajzokat, préselt növényeket, újságcikkeket 
stb. Az így elkészült ívek azután, a helyes sor-
rendben összerakva, olcsó, de ízléses borítékot 
kaptak s ezzel kész volt a „szülőföld-mappa". 

Nagyobb helységekben és városokban, az 

anyag hiánya miatt, nem lehet az előbb vázolt 
módon végeztetni a szülőföldismereti munkát. 
Itt a tanulók között meg kell osztani a felada-
tokat és kinek-kinek aszerint jelölni ki a „ku-
tatási területét", hogy hol lakik, honnan jár az 
iskolába, mik a szülei. A környéken lakók a 
fentebb ismertetett szempontok szerint gyüjthe-
tik az anyagot, a belterületen lakók pedig 
efféle feladatokat kaphatnak: „A város emlék-
művei", „Városunk története", „A mi templo-
maink", „Városunk ipara", „Városunk közleke-
dése" stb. 

Ehhez az ismertetéséhez a szerző még a kö-
vetkező általános megjegyzéseket fűzi: 

A „szülőföldismereti munkát" az elemi isko-
lák felső osztályainak tanulói minden különö-
sebb nehézség nélkül elvégezhetik. Osztatlan 
iskolákban ez a munkáltatás nagyon alkalmas 
módja a csöndes foglalkoztatásnak. A „szülő-
földismereti munka" nevelő hatása mellett ér-
tékes ismereteket ad, a gyermekeket önállóságra 
és kedvvel végzett munkára szoktatja, végül 
készségüket, ügyességüket fejleszti; a termé-
szet utáni rajzolás, a szépírás, az ornamentális 
díszítés, a díszírás, a tervrajz- és vázlatkészí-
tés, az összefűzés és bekötés és még több más 
kézügyesség gyakorlására, fejlesztésére ad al-
kalmat. 

Egy s más, amit a gyermekek „felkutatnak", 
esetleg íij valami lehet s kiegészítheti, bővít-
heti az egyes hazai vidékekre vonatkozó törté-
nelmi, néprajzi, népköltészeti és természeti is-
meretanyagot. De a tanító szempontjából is je-
lentős a gyermekeknek ez a munkája, különö-
sen. ha nem arról a vidékről való, ahol tanít. 
Abból ugyanis, amit a tanítványai eléje hoz-
nak, könnyebben megismerheti a gondjaira bí-
zott gyermekek szülőföldjét s így eredménye-
sebben közelítheti meg minden tanítás közös 
célját: a hazai földhöz, 'népünkhöz, történel-
münkhöz, nemzeti szokásainkhoz való ragasz-
kodás és hűség erősítését. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Italo Balbo: „Repülőrajokkal az Óceánon át". 
Fordította: Révay József. „Diadalmas szár-
nyak". Fordította: Gáspár Miklós. (A Magyar 
Földrajzi Társaság könyvtára. Franklin-Tár-
sulat kiadása.) 

Az olaszok világszerte ismert légügyi mi-
nisztere ebben a két kötetben számol be az 
olasz légiflotta két óceáni repüléséről. Ez az 
Óceánon keresztül megtett két légi út tette 
világhírűvé annak vezérét, Italo Balbo-t és 
emelte az olasz repülőket a világ repülőinek 
legelsői közé. 

A két óceánrepülés sportszempontból is ra-
gyogó teljesítmény, de a kultúra, a civilizáció 
szempontjából szintén rendkívüli fontosságai. 
Minden aviatikus, aki diadalmaskodik az Óceán 
felett, voltaképen a modern kultúra parancs-
szavának engedelmeskedik, mert elszánt küz-
delmet folytat, hogy megsemmisítse a távolsá-



24. SZÁM NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 945 

gokat, közelséget teremtsen a különböző orszá-
gok között, meghittebbé tegye az emberiség 
nagy családjának életét az északi sarktól a 
déli sarkig. 

Lélekzetünket visszafojtva figyeljük azt a 
gondos, önfeláldozással és mindenre kiterjedő 
figyelemmel folytatott előkészületeket, amelyek 
az emberek és gépek minden képzeletet felül-
múló teljesítményeit megelőzték. Aggódó szív-
vel kísérjük nyomon a tizenkét olasz gép útját 
az orbetellói repülőtértől Carthagenán, az afri-
kai Kenitrán, Villa Cisnerosón, Bolamán ke-
resztül, ahonnan nekivágtak a végtelen vizek-
nek, hogy diadallal érkezzenek meg a brazíliai 
Port Natalba, Itt Bahia és a főváros, Bio de 
Janeiro a légiflotta további, illetőleg befejező 
állomása. 

Az olaszok második, az Atlanti-óceán északi 
részén keresztül vezető légi útja 1933-ban kö-
vetkezett, Ebben immár huszonnégy gép vett 
részt s repült zárt formációkban Olaszország-
ból az Alpeseken keresztül Amszterdamon, Ír-
országon, az izlandi Beykjaviken keresztül Ka-
nadába, onnan Chicagóba, New-Yorkba, majd 
vissza az Azori-szigetek érintésével Liszabonba 
s Gibraltár felett haza az orbetellói kikötőbe. 

Italo Balbo ezzel a két könyvével tanúságot 
tett arról, hogy nemcsak a repülők között első, 
de írónak is kitűnő. A sok átélt izgalom remeg 
minden sorában, a merész vállalkozás szinte 
emberfeletti felelősségét érezzük ki minden 
mondatából. Vele remegünk a sötét tengeri éj-
szakák, az óceáni ködök, a sarkvidék jég-
hegyeinek és viharainak veszedelmei között, 
de vele ujjongunk a repülőket váró milliós tö-
megek örömrivalgásában is. Boldogok va-
gyunk, amikor az emberi erőnek és akaratnak, 
a modern technikának és tudománynak ezek a 
bősei a Duce kezéből átveszik méltó elismeré-
süket s a fasizmusban újjászületett diadalmas 
Olaszország rakja lábaik elé hódolatát, teszi 
fejükre a győzelem babérkoszorúját. 

Makkai Sándor: „Sárga vihar". (Begény két 
kötetben. Genius-kiadás.) 

Makkai Sándor most megjelent kétkötetes 
történeti regénye valóban kellemes meglepetés 
és értékes ajándék a magyar olvasóközönség 
számára. Különösen értékelni fogják ezt a 
munkát azok, akik a könnyű fajsúlyú olvas-
mány helyett a nemes, komoly szórakozást ke-
resik, akik egy-egy könyvtől nemcsak az ide-
geket korbácsoló izgalmakat, hanem a műve-
lődés, a szórakozva tanulás lehetőségeit vár-
ják. 

Erre pedig valóban bőséges lehetőséget nyújt 
a „Sárga vihar". Cselekménye a tatárjárás ko-
rában, a tatárvárás és tatárdúlás szörnyűsé-
ges idejében játszik, a cselekmény hátteréből 
azonban csodálatos elevenséggel és tökéletes 
történeti hűséggel bontakozik ki e szomorú 
kor tökéletlen állami és katonai berendezkedé-
sének, zilált politikai és társadalmi viszonyai-
nak képe. Egy gyenge Magyarországra zúdult 
pusztító fergetegként Tartarosz fiainak kegyel-

met nem ismerő mérhetetlen serege, melynek 
legfőbb törvénye volt, hogy ellenszegülő em-
berrel vagy országgal szemben a harc sohasem 
szűnhetik meg, amíg azok tökéletesen ki nem 
írtattak a földről, amely szabálynak tekintette, 
hogy a föld, amely gabonát és füvet ad, az 
egyetlen érték, kár minden helyért, amit ebből 
falu, város vagy vár elvon s azért azokra nem-
csak szükség nincsen, hanem el kell tüntetni 
őket a föld színéről, amelynek csak szolga kel-
lett és az urat nem tűrte meg, mert űr egyedül 
ő akart lenni. Ezeket az elveket hirdető tatár-
ságot kovácsolta törhetetlen egységbe a ke-
gyetlen mongol fegyelem, amely a személyes 
hősiességgel szemben a személytelen engedel-
messég s a teljes alárendelés erejét szegezte, 
amely nem ismert kicsit és nagyot, mert min-
den egyformán jelentős volt, ha beilleszkedett 
egyetlen cél szolgálatába. 

Mesteri képét adja Makkai Sándor annak is, 
mit tudott a magyarság ennek a rettenetes erő-
nek elleneszegezni. A tatárveszedelem elhárí-
tására hivatott nagy magyar seregben minden-
ki csak nagyot, hősieset, emlékezeteset akart 
művelni, külön-külön a maga dicsőségére. Itt 
mindenki tudni akart mindent, a legutolsó ka-
tona sem volt hajlandó tenni valamit, amit 
rögtön meg nem értett, ami ellenkezett a sa-
ját rajta-rajta gondolatával s hatvanezer ma-
gyar hatvanezer vezért, de egyetlen sereget 
sem jelentett. 

Sötét színekben bontakoznak ki előttünk azok 
a fogyatékosságok is, amelyek a politikai és 
társadalmi életet jellemezték. A király, a ki-
rályné, a fővezérek között dúló egyenetlenség, 
a haditervet s követendő taktikát illető véle-
ményeltérések, az ázsiai kémek garázdálkodása 
és izgatása, a magyarságnak a király segítsé-
gére siető kunokkal való végzetes szembefor-
dulása, végül a tudatos izgatás nyomán fakadó 
általános bizalmatlanság, mind előmozdítója 
volt a mohipusztai katasztrófának. 

Talán ezekben a végzetes időkben döbbent rá 
először a magyarság arra is, hogy saját ere-
jén kívül e világon senkire sem számíthat. 
Maga Európa, maga a keresztény népközösség 
vágta arcul a magyarok gyermeki hittel biza-
kodó királyát, a porbagázolt szerencsétlen nem-
zetet, mely elég ostoba volt reménykedni ab-
ban, hogy jelent valamit az ázsiai barbárság-
gal szemben s talán mégis inkább maguk közé 
valónak fogják tartani azok a nagy, művelt, 
gazdag és hatalmas nemzetek. 

A szerző pompás jellemzését adja annak is, 
hogy vált ezeknek a nehéz időknek tétovázó, 
gyenge királya a megpróbáltatások tisztító-
tüzében második honalapítóvá. A király csak 
a nagy összeomlásban lett igazán férfivá és 
királlyá. A földrengés, mely összetörte hatal-
mát, maga alá temette gyermekségének és ifjú-
korának megmételyezett képzelődéseit is. Ö, 
aki csak a szerencsétlenségben és a halálban 
tudott hinni, a tatárdúlás után éppen ellen-
kezőleg csak az életben bízott, nem rajongón 
és tündérvárakat építve, hanem keményen 
megmarkolva minden kicsit, ami valóságos és 



9 0 3 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 67. ÉVF. 

amiből türelmes kitartással kell és lehet na-
gyot építeni. 

A kitűnő korrajzot a lüktető cselekmény és 
fordulatos meseszövés, a királyleány tiszta és 
megható szerelmének édes-bús története teszi 
nemcsak tanulságos, de mindvégig érdekes, iz-
galmas olvasmánnyá. 

A könyv szép kiállítása a Révai irodalmi in-
tézet nyomdájának ízléséről és áldozatkészségé-
ről tesz tanúbizonyságot. 

Erdély vérző kultúrája. Urbányi C. Józsefet a 
FANSz kiküldötte a Kelet tanulmányozására. 
Hosszabb időt töltött Bulgáriában, Romániá-
ban, Szerbiában és Törökországban. Tanulmá-
nyának eredményéről számos előadást tartott 
pedagógiai és közművelődési egyesületekben. 
Most „Erdély vérző kultúrá"-ját fogja ismer-
tetni írásban. Másfél évtized óta a magyarság 
közművelődésére a megszállt területeken a tél 
dermesztő köde borult. Hontalanná lett test-
véreink várják a hajnalhasadást. Közben a 
magyar tanító a mártírok hőslelkűségével küzd 
a magyar nyelv, a magyar szellem fenntartá-
sáért. A könyv halvány színekben festi a ma-
gyarság szenvedéseit fajisága fenntartásáért 
az ősi székelyföldön. A könyv december 8-ig 
megrendelhető a szerzőnél 1 P 20 fillérért Bu-
dapest, X., Százados-u. 6. sz. alatt. Bolti ára 
1 P 80 fillér. Ajánljuk minden iskolai könyv-
tár számára beszerzésre „Erdély vérző kultú-
rája" című munkát, mely tanítókról szól, taní-
tóknak. 

Horváth Endre: Helyesírási szótár. (A magyar 
szókincs. A használatos idegen szók. Az orvosi 
műszók s példák ezek írásmódjának gyakorlá-
sára.) Még a művelt ember is sokszor kerül 
olyan helyzetbe, hogy valamely szó helyes le-
írásában bizonytalan, határozatlan, éppen azért 
szótárhoz kell fordulnia. Horváth Endre nyom-
dai korrektor erre a célra szerkesztette helyes-
írási szótárát, mely valóban jó útmutató lehet. 
Találunk benne gondosan összeállított szótárt, 
mely a legbizonytalanabb esetekben is eligazít. 
Sok-sok helyesírási példával mutat rá a szerző 
a nehezebb helyesírási esetekre s azok elsajá-
tításának módjára. Igen használható a szótár-
nak az a része is, mely az idegen szavaknak 
magyaros leírásával foglalkozik. Bőséges anyag 
van benne a tudományos, különösen az orvosi 
műszavak helyes leírására vonatkozóan is. 
(A szótár eredeti ára 3 P, tanítóknak 2 P. Leg-
alább 5 példány rendelésénél 1-50 P, 10 példány-
nál darabonkint 1 P. Megrendelhető a szerző-
nél: Kispest, Hunyadi-utca 126.) 

Lázár Károly: A gyermektanulmány vázlata. 
Tájékoztató tanítók, nevelők, szülők s mind-
azok számára, akik a gyermekekkel foglalkoz-
nak, továbbá segédkönyv a tanítónövendékek 
pedagógiai tanulmányaihoz. Ebben a könyvben 
össze vannak foglalva mindazok a főbb ered-
mények, amelyeket a gyermektanulmányozás 
eddig elért. A könyv fejezetei a következők: 
A gyermek testi vizsgálata. (Testmérések, az 
érzékek vizsgálata.) Gyermekpszichológia. A 

fejlődési korok jellemzése. A típustan vázlata. 
Az egyéniségtan vázlata. A tehetségtan váz-
lata. A tanítónövendékek pedagógiai gyakor-
latának munkaterve. Habár ez a könyv, mint 
a szerző mondja, „elsősorban a tanítóképzés 
igényeihez igazodik és vezérfonálnak készült a 
pedagógiai gyakorlatokhoz", mi úgy látjuk, 
hogy a könyvet a működő tanítók is haszon-
nal forgathatják. (Ára 4 P. Megrendelhető a 
szerzőnél Sárospatakon.) 

Kozma Imre: Szülők iskolája. Előadások a 
gyermeknevelésről, népművelők és szülők ré-
szére. Ebben a könyvben a szerző huszonkét elő-
adást közöl, amelyek a gyermeknevelés fonto-
sabb kérdéseivel foglalkoznak. Ezek az előadá-
sok a nevelésnek következő köreivel foglalkoz-
nak: A csecsemő érkezése és gondozása. A test. 
A fertőző betegségek. A testi fogyatékosságok. 
A tüdővész. Az egészségápolás egyéb módjai. 
Az otthon. Az ideges gyermek. Az óvodás gyer-
mek. A gyermek iskolába megy. Az új tanterv. 
Mese, ifjúsági irodalom, önképzés. A serdülő-
kor. A lélek. A vallásos nevelés. A hazafias ne-
velés. A szülői tekintély. A büntetés és jutalma-
zás. A kényeztetés. A szépérzék fejlesztése. A 
szülői értekezletek. A pályaválasztás. Ezeken az 
előadásokon meglátszik, hogy a szerző egész én-
jét a gyermek iránti végtelen szeretet hatja át. 
A tanítók sok jó gondolatot találnak benne a 
szülői értekezletekhez s népművelési előadások-
hoz. (Kiadja: Kókai Lajos. Budapest, IV. ker., 
Kammermayer Károly-utca 3.) 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Edna S. Benedict and Edith Haasz: Everyday 
Life in Conversation (Angol beszélgetések a 
mindennapi életből) 1934, 110 lap 

Örvendetes jelenség, hogy az idegen nyelvek 
ismerete a tanítóság körében mind jobban ter-
jed. Ez valóban felette alkalmas arra, hogy 
szellemi látókörüket kiszélesítse és külföldi 
szakmunkák tanulmányozása révén pedagógiai 
készültségüket mélyítse. E mellett azonban 
szükség van a nyelv gyakorlati használatára, 
amire külföldi utazások során és a külföldi 
kartársaknak magyarországi látogatásakor 
nyílik alkalom. Erre a célra már régebben 
megjelentek az egyetemi nyomda kiadásában 
bevált segédeszközök: Német—magyar, Fran-
cia—magyar és Olasz—magyar Beszédgyakor-
latok. E három világnyelvhez, mint negyedik, 
most járul a Vájna György kiadásában meg-
jelent angol—magyar kötet, amely a minden-
napi élő és társalgási angol nyelv használatára 
igyekszik megtanítani. E könyvecske a tanuló-
tól nem tételez fel többet, mint a nyelv elemei-
nek ismeretét, és párbeszédes alakban dolgozza 
fel a mindennapi élet fontosabb eseményeit 
külön-külön szójegyzék kíséretében. A munkát 
E. J. Thomas, a cambridgei egyetem tanára 
nézte át; ugyanő írt angol nyelven meleg be-

I 
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vezető sorokat. Célszerű lett volna a beszél-
getések címeit tartalomjegyzékben feltüntetni, 
úgyszintén a kiejtés főbb szabályait közölni. 
A névjegyzékben felesleges volt a rendes igék 
3 főalakjának felsorolása; boarding school (108) 
nem intézet, hanem internátus; conceited: be-
képzelt (!) helyett képzelődő, önhitt, öntelt; 
school leaving certificate nem bizonyítvány az 
iskola elhagyásakor, hanem végbizonyítvány; 
entrance examination (108) nem belépési vizsga 
az egyetemen, hanem felvételi vizsga; bath: 
fürdő és fürdőkád. Magyarul nem mondjuk: 
hány az óra, hanem: hány óra van? Kívülről 
(tanulni) helyett jobb: könyv nélkül. 

Az ügyes kötetet egyébként melegen ajánl-
juk' érdeklődő kartársainknak. 

Wilhelm Weischedel: Das Wesen der Verant-
wortung. Ein Versuch. 1933, 110 lap. 

Ennek a tanulmánynak célja: a felelősséget 
fogalmára visszavezetni, lényegét abban le-
szögezni. Ehhez képest a munka két főrészből 
áll: az első, terjedelmesebb, a felelősséggel 
(fenomen) foglalkozik, a második a szorosabb 
értelemben vett fogalommeghatározással; mind-
két rész 4—4 fejezetre oszlik. Felelősségről sok-
féle, részben ellentétes értelemben esik szó, 
ami elhomályosítja annak fogalmát. A köz-
keletű használatra világosságot vet a szó elem-
zése: ver—ant—wort, sich verantworten, Ver-
antwortlichkeit, ami (a magyarban is) „fele-
letre" utal, arra, hogy az egyén tettéért vagy 
mulasztásáért „felel". Milyen és mekkora terü-
letet ölel fel a felelősség? Szerzőnk a valósá-
gos és alaki értelemben vett felelősségen kívül 
három alapfaját különbözteti meg, amelyeket 
rendre behatóan tárgyal. 1. Társadalmi felelős-
ség az egyénnek vagy közösségnek az emberi-
séggel szemben. Ez visszavezethető 2. a vallásos 
felelősségre, amely az embernek Istenhez való 
viszonyából folyik és például a bűnbánó imá-
ban jut kifejezésre. Ez a felelősség összeütkö-
zésbe is kerülhet a társadalmival, másrészt 
magában foglalja 3. az önmagáért való felelős-
ségnek csiráit is: „önmagamnak felelek a meg-
valósításnak ama igényéért, amelyet létem 
lehetőségének képében saját magammal szem-
ben támasztok". Ez vezet a felelősségnek tuda-
tosítására, érzésére (Selbstverantwortlichkeit). 
Közben a szerző e válfajok elágazását, kihatá-
sait vázlatokban is szemlélteti. A következő II. 
főrész az előzmények alapján a fogalomalko-
tásra tér át: a felsorolt válfajokban közös az 
elsőfokú és az alapfelelősség (Grundverantwor-
tung), míg a differenciálás a „társadalmi, val-
lásos, önmaga" irányában történik. 

A szerző fejtegetései pszichológiai, de még 
inkább metafizikai síkon mozognak és helyen-
ként labirintusba torkolnak, Hogy az olvasót 
elgondolásának rejtett, finom szálaival meg-
ismertesse, valósággal erőszakot követ el a 
nyelven, amelynek elpszichologizálását számos 
közül a következő idézet szemlélteti: „Grund-
selbstv er antwortung heisst also: ich hole mich 
— meine Existenz im ganzen — aus meinem 

zweispaltigen Sein in schuldhaften Gewesen-
sein vor in mein Selbst-sein-können als mein 
Von-mir-aus-sein-können und Mit-mir-eins-sein-
können, das also meine ursprüngliche Zukunft 
mich beansprucht" (86. 1, továbbá 99. 1.). 

Kár, hogy a szerző a problémának az akarat 
szabadságával, annak és a felelősség érzésének 
nevelésével kapcsolatos gyakorlati oldalát mel-
lőzte, jóllehet a hivatásbeli és különösen a 
mindkét tényezőre (tanító, tanuló) kiható peda-
gógiai felelősséget szerves kapcsolatba hoz-
hatta volna a saját hármas alapbeosztásával. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Az olasz kir. nemzetnevelésügyi miniszter 
az iskolai rádióért. 

Nagyjelentőségű Francesco Ercole olasz nem-
zetnevelésügyi miniszter azon legújabb rende-
lete, mellyel a tankerületi főigazgatókat, tan-
felügyelőket és iskolaigazgatókat felhívja, hogy 
működjenek hathatósan közre az iskolai rádió 
elterjedése érdekében. Miután a szóbanforgó 
rendelet rámutat azokra az örvendetes eredmé-
nyekre, melyeket a falusi iskolákba már be-
vezetett rádió néhány rövid hónap alatt elért, 
amennyiben több mint egy félmillió tanulónak 
közvetítette az előzőleg pontosan megállapított 
változatos és tartalmas programmot, hang-
súlyozza, hogy most, az új iskolai évben már 
97 ilyen iskolák számára szánt közvetítés lesz, 
köztük ének- és testnevelési előadások (leckék) 
is, azonkívül képzeletbeli utazások a nevezete-
sebb olasz városokba. Ercole miniszter annak 
a határozott reményének ad kifejezést, hogy 
még a jelenlegi nehéz gazdasági viszonyok 
mellett is úgy a pedagógusok, mint a helybeli 
vezető elemek, iskolai patrónátusok stb. áthatva 
ezen intézmény fontosságától, minden lehetőt 
meg fognak tenni a rádiókészülékek gyarapí-
tása érdekében. Maga a kormány — teszi hozzá 
a rendelet — anjTagilag és erkölcsileg a leg-
messzebbmenőleg elő fogja mozdítani ezt az 
akciót, amelynek sikere a Dúcénak magának 
is szívén fekszik. Ezért okvetlenül el kell érni, 
hogy kivétel nélkül minden falu iskolája el 
legyen látva rádiókészülékkel. 

Tanítóképzőintézeti felvételi és tandíjak emelése 
Olaszországban. 

Az olasz kormány az újabban szervezett kö-
zépiskolák költségeinek fedezése céljából intéz-
kedett az összes iskolai díjak mérsékelt emelése 
ügyében. Így a középiskolák I. osztályába való 
felvétellel kapcsolatos vizsgálat díját az idei 
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tanévtől kezdve az eddigi 60 líra helyett 80-ban 
szabta meg.* 

A vizsgálati és tandíjak emelésére vonatkozó 
rendelet azonban a (koedukációs) tanítóképző-
intézetekben érintetlenül hagyja a /^növen-
dékek által fizetendő díjakat, tekintettel arra, 
hogy a tanítóképzőkbe még mindig aránylag 
gyér számmal jelentkeznek fiútanulók. 

A fentemlített rendelet értelmében a prepa-
randiák alsó fokozatán leányok részéről fize-
tendő beiratási díj 40 líráról 60-ra emelkedik, 
az évi tandíj pedig 120 líráról 160-ra. A tanév-
végi vizsgálatokért is ezentúl 40 líra helyett 
60 fizetendő. A tanítóképzők felső tanfolyamán 
(amely a középiskolák felső osztályainak felel 
meg), a leányok ezentúl 50 líra helyett 80 líra 
felvételi vizsgálati díjat tartoznak fizetni, a be-
iratási díj, valamint a tanévvégi vizsgálatok 
díja itt is, mint az alsó fokon 40-ről 60 lírára 
emelkedik, míg az évi tandíj összege 180 líra 
helyett most 240-ben van megállapítva. Ugyan-
ilyen díjemelkedés lép életbe a leányok képe-
sítő vizsgálataira vonatkozóan is. Végül a 
tanítónői oklevél kiállításáért az eddigi 50 líra 
helyett 75 líra fizetendő. 

Az olasz neinzetnevelésügyi miniszter katonai 
előléptetése. 

Említettük az egyik előző híradásban, hogy 
az idei nyáron tartott olaszországi hadgyakor-
latokon az olasz főtisztviselők élén a kormány 
tagjai is mindnyájan hivatalból vettek részt. 
Ennek kapcsán most Francesco Ercole nemzet-
nevelésügyi miniszter főhadnagyi rangból tar-
talékos kapitánnyá lépett elő, egyik államtit-
kárja, Renato Ricci pedig, aki már előzőleg 
őrnagyi rangot viselt, alezredesi előléptetést 
nyert. 

Hogyan neveljük gyermekeinket a technika 
megértésére. 

Ezzel a címmel egy külföldi folyóirat ügyes 
és időszerű cikkecskét közöl, amelyből tekin-
tettel arra, hogy manapság a mindent és min-
denkit uraló technika századát éljük, adjuk a 
következőket. A mai gyermek jóval fogéko-
nyabb a technika iránt, mint amilyenek mi, 
felnőttek voltunk gyermekkorunkban. Épp 
ezért kötelességünk, hogy kellő tervszerűséggel 
a megértés útját egyengessük és tapintatosan 
figyelmeztessünk a felmerülhető veszedelmekre 
is. Már a kerékpáron kezdhetjük, amelynek 
szerkezetét, tisztogatásának és karbantartásá-
nak módját a gyermeknek pontosan kell ismer-
nie, illetőleg végeznie. A távbeszélő helyes ke-
zelésére is meg kell tanítani, mert ezzel elejét 
vesszük az idő- és pénzpazarlásnak és pontos-
ságra nevelünk. Felette termékeny talajul szol-
gál a cserkész-élet, amely bő alkalmat nyújt a 
legszükségesebb mindennapi készségek elsajá-
títására és gyakorlására. Szerzőnk közelinek 

* A líra átszámításánál pengőértékét annak harmadá-
ban lehet venni, tehát 60 líra 20 pengőnek felel meg. 

látja az időt, amikor a serdülő fiúk és leányok 
maguk fogják vezetni motoros kerékpárúkat, 
sőt gépkocsijukat is. Mindezekre való sikeres 
előkészítés érdekében döntő szerep jut a tech-
nikai gondolkodásra való nevelésnek. A mi 
középiskoláinkban a fizikai és vegytani gyakor-
latok keretében jut hely a technikai érzék és 
készség kifejlesztésének. 

Nincs új a nap alatt. 
Egy régi könyvjegyzékben a következő címre 

akadtunk: Dr. K. Hoffmeister: „Romeo oder 
Erziehung und Gemeingeist" 3 rész, Essen 1834. 
(Azaz: Romeo, vagy nevelés és közszellem.) 
íme, már éppen száz év előtt külön könyvben 
hangsúlyozták a közszellemre való nevelést, 
amely ma is homloktérben áll és az új peda-
gógusok vívmányaként szerepel. 

Munkásgimnáziumok Ausztriában. 
Az osztrák kormány a munkások számára 

újabb rendelettel külön középiskolákat szerve-
zett, amelyekben a tanítás az esti órákban 
folyik. Akik ennek az iskolának kilenc félévét 
sikerrel elvégezték, ezzel megszerezték a képe-
sítést a főiskolák látogatására. 

Állampolgári nevelés az Egyesült-Államokban. 
Felette érdekes új vállalkozás híre érkezik 

az amerikai Egyesült-Államokból. A kormány 
ugyanis elhatározta, hogy az állami közigaz-
gatásról 52 mozgófelvételt készíttet egyetlen 
szalagon, amelyet rendkívül jutányosán fog az 
iskoláknak rendelkezésére bocsátani. A filmek 
két felvételben készülnek (néma és hangos), 
úgy hogy az iskola felszereléséhez képest az 
egyiket vagy a másikat mutathatja be. A jövő 
polgárok ez úton közvetlenül szemlélhetik 
majd a törvények előkészítését, tárgyalását a 
bizottságokban és a törvényhozó testületben, 
végül szentesítésüket az államfő részéről. Mint-
hogy ez a vállalkozás az egész állami gépezetet 
(valamennyi minisztériumot) fel fogja ölelni, 
a hallgatók tudomást szerezhetnek a legkülön-
bözőbb területeken folyó munkálatokról és 
működő intézményekről, ami látókörüket rend-
kívül ki fogja szélesíteni. 

Az i fjúság rendszeres katonai kiképzése 
Oroszországban. 

A szovjet hadügyi népbiztosa a vörös had-
sereg számára több millióra rúgó tartalék ki-
képzését követeli, aminek folytán a kommu-
nista i f júsági szervezet valamennyi tagja szá-
mára kötelezővé tette a katonai kiképzést. En-
nek főbb tárgyai: általános katonai hadászat, 
céllövés, repülés (vitorlával és repülőernyővel 
is), repülőgépek felszerelése, vegyi háború stb. 
A nőnemű ifjúság külön tanfolyamokban a 
betegápolásban nyer kiképzést. Az egész akció 
a kormány ellenőrzése mellett nyomban meg-
indult. 
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E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Pedagógiai Társaság. A Társaság Friml Ala-
dár dr. nyng. főigazgató elnöklésével megtar-
tott november 17-i ülésén két érdekes előadás 
liangzott el. 1. Wagner János dr. nyug. kir. fő-
igazgató „Az érdeklődés fokozása a természet-
rajz tanításában" címmel tartott székfoglalót. 
Sokszor hallotta, úgymond, tanítóktól, felnőt-
tektől, tanulóktól egyaránt, hogy a természet-
rajz nagyon unalmas tantárgy. Ennek okát 
kutatva, azt látja, hogy az egymásra épített 
iskolák nem veszik eléggé figyelembe a már 
tanult ismeretet és sokat ismételnek. A leendő 
tanító például éppen háromszor tanulja a leg-
közönségesebb állatokat és növényeket és ezen-
felül általában valamennyire egyoldalú a ta-
nítás az egész vonalon. Mennyire lehet jól meg-
választott példákkal a természetrajz tanítását 
érdekessé tenni és a tanuló figyelmét a tárgy-
nak megnyerni, arra nagy kutatók életéből és 
műveikből, de különösen a gazdasági termelés 
köréből megkapó példákat mutat be. össze-
foglalásképen tételekbe foglalja kívánságait. 
Ezek közül a legfontosabb, hogy a tanító vagy 
tanár, amikor tanítására elkészül, válogassa 
meg a terménytípust, hogy az nemcsak ter-
mészetrajzi és pedagógiai, hanem a bemutatott 
példákhoz hasonlóan, egészen különleges érték-
kel bíró, változatos és érdekfeszítő esetek kap-
csolására alkalmas legyen. A típus adottsága 
esetén legalább a köréje csoportosítható példák 
legyenek minél értékesebbek és változatosab-
bak, hogy egyben a régi ismeretek minél szé-
lesebbkörű és új pályákon való kapcsolására, 
új célkitűzésekre és gyakorlati alkalmazásokra 
szolgálhassanak. 2. Laurentzy Vilmos dr. keresk. 
akad. tanár „A gazdasági szakoktatás reform-
já"-ról értekezett. Gondolatmenete a következő: 
Háború utáni lelki hangulat. Üj élet keresésé-
nek vágya. A tapasztalatok felhasználása, ezért 
nagy reformtevékenység mindenütt. A bajok 
alapja a lelki válság, a lélek újjáalakításának 
az eszköze a nevelés, amely gyökereit a histo-
rizmus talajába ereszti le. Nálunk is nagy re-
formtevékenység: műegyetemi és a középisko-
lai reform. A miniszter úr kijelentése szerint 
következik most a gazdasági szakoktatás re-
formja. Lehet-e itt is a közös alsó tagozatot 
megvalósítani1? Az élet gyakorlati követelmé-
nyei és a cél sikeres megközelítése azt kívánja, 
hogy a három gazdasági jellegű tagozatnak, a 
mezőgazdaságinak, a kereskedelminek, az ipa-
rinak legyen külön-külön speciális alsó tago-
zata. Az alsó tagozat gyakorlati ismerete alap-
ján fokozatosan váljék a felső tagozat mind 
elméletibbé. Ennek a három alsó tagozatnak 
részletes tárgyalása. A gazdasági élet két fő-
funkciója alapján a termelésnek megfelelő is-
kolatípusok a mezőgazdasági és az ipari közép-
fokú iskola. Az értékesítésnek a kereskedelmi. 
Az utóbbit több közgazdasági tartalommal kel-
lene megtölteni, mert így nem felel meg a mo-
dern értékesítés elméleti és gyakorlati tan-
anyagának közlésére. Az alsó tagozatnak meg-

felelne a mezőgazdasági, kereskedelmi és ipari 
polgári iskola. Mindenben, még a lelkiekben is, 
ma a gazdasági szempont és gazdasági érdek 
uralja a lelkeket, épp ezért a gazdasági szak-
oktatás reformja kultúrpolitikánk egyik leg-
aktuálisabb problémájának tekinthető. A hall-
gatóság mindkét előadást élénk tetszéssel kí-
sérte, az elnök pedig melegen megköszönte. 

A Mosonvármegyei Általános Tanító Egyesü-
let közgyűlése. 

A Mosonvármegyei Általános Tanító Egye-
sület november 10-én tartotta őszi közgyűlését 
Hegyeshalomban, melynek tárgysorozata tel-
jesen az iskolánkívüli népművelés szolgálatá-
ban állott. A közgyűlésen megjelent dr. Boldis 
Dezső vezető kir. tanfelügyelő, Ringbauer Ká-
roly kir. tanfelügyelő, Katona Géza népműve-
lési titkár és még számosan a tanítóságon kí-
vül. Haller János elnöki megnyitójában rámu-
tatott a népművelés fontosságára, különösen a 
falvakban, hol nem is olyan régen még a fej-
lődés, az írás-olvasáson kívüli tudás csak csiga-
lépésekkel haladt előre, pedig falvaink maga-
sabb kulturális színvonala az ország kultúrá-
jának emelkedését jelenti. Az elnöki megnyitó 
után Láng Ferenc mosoni állami tanító, egye-
sületi pénztáros és Kling Ilona magyaróvári 
áll. tanítónő, könyvtáros tették meg jelentésü-
ket. Ezt követte Katona Géza előadása: ,,A nép-
iskola és az iskolánkívüli népművelés" címén. 
Sokoldalú megvilágításban mutatott rá az 
iskolánkívüli népművelés fontosságára, mely-
nek alapját a népiskola adja meg. Erre az 
alapra kell építeni az iskolánkívüli népműve-
lés keretében. Az elemi és ismétlő iskola nem 
adhatja meg mindazt, amire az életben szük-
ség van, mert erre a 15 éves gyermek lelki-
világa még nem alkalmas. Az iskolánkívüli 
népművelés egyik feladata a népiskolában ta-
nultak megóvása a feledéstől, továbbá azok 
bővítése az élet körülményeinek megfelelően. 

Katona Géza előadása meggyőző erővel ha-
tott. A tárgysorozat további pontjai szerint 
Kántor Imre magyaróvári áll. tanító: „A tanító 
és a népművelés", Zsaskovszky Endre piiski 
r. k. kántortanító: „A falusi népművelés kér-
dései" címen tartottak értékes előadást. Zsas-
kovszky Endre az iskolánkívüli népművelés 
legfontosabb és legsürgősebb munkateréről, a 
falu népműveléséről mondotta el tapasztalatok-
ban gazdag előadását. 

A népművelés kérdéseit minden oldalról meg-
világító előadások és a tanítók hozzászólása 
után dr. Boldis Dezső vezető kir. tanfelügyelő 
fűzött az előadásokhoz követendő tanácsokat. 

Soroksár-solti egyesített esperesi kerület taní-
tói köre október 18-án tartotta rendes közgyű-
lését. Újonnan kinevezett egyházi elnöke Buocz 
Rudolf dunaharaszti esperes-plébános elsősor-
ban Sisa Imréről, a nyugalombavonult elnök-
elődjéről emlékezett meg meleg hangon. Buoez 
Rudolf elnöki megnyitójában két eszmének ki-
alakulásáról, a családról és ifjúságról beszélt. 
Rámutatott arra, hogy a nevelőknek minden 
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erejükkel azon kell lenniök, hogy e veszély el-
háríttassék. Az ifjúság, a család boldogsága, 
szintén veszélyben van. Erkölcsi érzülete gyen-
gül. Áldozatos munkával Jézushoz kell vezetni 
őket. Ha a család, az ifjúság s a társadalom 
alapja Krisztus lesz, remélhetjük a szebb és 
jobb jövőt! A megnyitó után Wolly Gyula v. 
elnök üdvözölte a kör új elnökét a tanítóság 
nevében. Rasovszky Gyula pénztári beszámo-
lója után Paldauf Gábor tartotta meg gyakor-
lati tanítását az egészségtan köréből. Tanítását 
bírálat követte, mely elismerően szólt a tanító-
ról. Magyar Sándor a tanítóságot érdeklő fon-
tosabb rendeleteket ismertette. A közgyűlés 
megválasztotta elnökül: Wolly Gyulát, pénz-
tárnokul Rasovszky Gyulát, jegyzőül Magyar 
Sándort. Indítványok során Wolly Gyula v. el-
nök a „Manréza" látogatására hívja fel a taní-
tóságot. Indítványozza, hogy az egyházközsé-
gek pénztáruk terhére küldjék a tanítóságot 
lelkigyakorlatokra, mert sok tanító anyagiak 
hiányában nem tud elmenni. 

h í r e k 
Francia tanító 

a miskolci tanügyi kiállításról. 
A nyár folyamán a miskolci tanügyi gyűjte-

ményt sok külföldi, köztük több francia is meg-
látogatta. Kolumbán Lajos kir. tanfelügyelő 
az egyik francia tanítótól a következő levelet 
kapta: 

Köszönjük, hogy nekünk, francia tanítóknak, 
alkalmat adctt arra, hogy a páratlan tanügyi 
gyűjteményt megtekinthettük. Ebből látjuk, 
hogy milyen értékes és jelentős munkát végez-
nek magyar kartársaink, meg az a felvilágo-
sult pedagógiai vezetőség, amely a gyűjteményt 
kezdeményezte és létrehozta. Nemcsak a kiállí-
tók gazdag képzeleterejét csodálhattuk itt meg, 
hanem a valóban megkapó ügyességet is, amely-
lyel e munkát elvégezték. Nem nevezünk itt 
meg egyenként egy művet sem, mert mind 
méltó volna az első helyre, azonban őszintén 
örülünk az eszmének. Kívánatos volna a kiállí-
tás állandósítása. A gyermekeknek szemmel 
látható hasznuk lenne belőle, a tanítóság pe-
dig bő anyagot kapna itt munkájának meg-
könnyítéséhez. Tapasztalatból tudjuk, milyen 
szerencsés előnyöket meríthet az iskola az 
ilyen intézményekből és melegen köszöntjük a 
szervezőket és a kiállítókat, valamint a gyer-
mekeket, akik clyan lelkesen dolgoztak a kis 
remekműveken. 

Köszönjük mindnyájuknak a szép perceket, 
amelyeket nekünk szereztek. 

Elismerésünket fejezzük ki azoknak a taní-
tóknak, akiknek ez a szerencsés eszméjük tá-
madt, hogy olyan tárgyakat állítsanak ki, ame-
lyeknek művészi értékük van. Foct A., Selon-
ccurt iskolájának igazgatója. Doubs. Francia-
ország. 

Megjelent a felnőttek ábécéje. A vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter úr megbízásából Drozdy 
Gyula a felnőttek számára ,,Az olvasás és írás 
könyve" címen ábécés és olvasókönyvet szer-
kesztett. A könyv egészen új alapokra helyezi 
a felnőttek olvasás- és írástanítását. Ez a 
könyv az iskolánkívüli népművelés keretében 
rendezett analfabéta-tanfolyamok hivatalos 
könyve. 

Református írók anthológiája. Sipos Károly 
ref. lelkész a ma élő református írókat akarja 
egy táborba hozni és gyűjtemény formájában 
bemutatni. Ezúton is azzal a kérelemmel for-
dul az élő, beérkezett és most induló reformá-
tus írókhoz, hegy küldjék be verseiket hozzá 
gyűjteményében való közlés végett. Kér min-
den református írót, hogy ne várjon külön fel-
hívást, hanem legkésőbb december 15-ig küld-
jön be hozzá (Nagyrábé) verseiből, hogy azok-
ból gyűjteménye részére felhasználhasson. 

Baranya vármegye háromévi népművelési 
terve. A Baranya vármegyei népművelési bi-
zottság elkészítette az 1934/35—1936/37-ig ter-
jedő időszakra vonatkozó népművelési munka-
tervet és abban a következő háromévi népmű-
velési tevékenység legfőbb feladataiul a követ-
kezőket tűzte ki: a) népünk nemzeti öntudatá-
nak ápolása és fejlesztése, b) az egészségnek a 
nép részéről való fokozott értékelése, c) az ifjií-
ság és a nők kultúrája, különösen az egyke 
elleni harc területén, d) a gyümölcsfagondozás 
és a gyümölcsértékesítés időszerű kérdeseinek 
ismertetése. A vármegye népművelői s általá-
ban a falvak vezetői bizonyára örömmel fogad-
ják ezeket a célkitűzéseket, amelyek a szükség-
letekhez alkalmazkodó népművelésnek kétség-
telenül legfontosabb időszerű teendőit jelölik 
meg. 

Hennán Ottó-díszérein átadása a miskolci Szent 
István-úti állami népiskola részére. November 
10-én bensőséges és pedagógiai szempontból 
igen értékes iskolai ünnepély folyt le a mis-
kolci Szent István-úti állami népiskolában. 
Ekkor adta át a tanítótestület részére vitéz 
Borbély Maczky Emil főispán a Magyar Orni-
thológusok Országos Szövetségének nagy ki-
tüntetését: Herman Ottó díszérmét, Szalóky 
Navratíl Dezső országgyűlési képviselő orszá-
gos elnök felkérésére. A díszérem adományo-
zása kifejezetten annak a kitűnő szellemnek el-
ismeréséül szolgált, amellyel az iskola tanulóit 
a madárvédelem terén neveli. Az iskola egyik 
tanulója: Szentiványi Sándor, a nyári szünidő 
folyamán élete veszélyeztetésével mentett ki 
egy fuldokló madárkát Miskolcon a megáradt 
Szinva patakból. Ezért kapta az iskola a szép 
kitüntetést. A nagy nevelői értéket jelentő és 
külsőségeiben is fényes házi ünnepély rende-
zése Telek Géza igazgató gondos és körül-
tekintő munkáját dicséri, aki hatásos beszéddel 
nyitotta meg az ünnepélyt. A tárgysorozat vé-
gén ugyancsak ő intézett záróbeszédet a jelen 
volt magas vendégekhez és közönséghez, meg-
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köszönve a Magyar Madárvedő Szövetség érté-
kes elismerését és a főispán feledhetetlenül 
szép szavait. A gazdag műsorban lelki élményt 
nyújtott a káromszólamú és 100 tagú gyermek-
kórus, amely énekszámaival Tóth Károly tanító 
buzgólkodásának nagy sikerét jelentette. Az al-
kalmi szavalatok, továbbá a madarak védelmé-
nek szolgálatára beállított és hatásosan elő-
adott párbeszéd betanítását Szomorúé Mares 
Margit tanítónő végezte. Az ünnepély jelentő-
ségét emelték a vezető előkelőségek megjele-
nése, Kolumban Lajos kir. tanfelügyelővel 
együtt, akinek jelenlétében történt az ünnepelt 
tanuló többszörös megjutalmazása is. Az apát-
lan, anyátlan szegény gyermek mélyen meg-
hatottan szorította szívéhez a főispán úr érté-
kes zsebóra és számottevő pénzbeli jutalmát és 
a tanítótestület szép könyv ajándékát. 

Népművelés Meseszínháza Szegeden. Már a 
vidéken is rendre megalakulnak a Népművelés 
Meseszínházai. Vidéki városaink közül Szeged 
volt az első, amely november 18-án, vasárnap 
délelőtt ezeket a nemzeti kultúránk gyökerei-
ből táplálkozó s modern szellemű gyermekelő-
adásokat bevezette. Ezerháromszáz főnyi gyer-
mekseregnek volt felejthetetlen élménye ez az 
előadás, amelynek sikeréhez Pataky Mária dr., 
a magyar népi dalok kiváló népszerűsítője és 
13. Czeke Vilma, a gyermekek kedvelt írója és 
mesemondója személyes közreműködése is 
hozzájárult. A gazdag és mulatságos filmanyag 
mellett népies ízű mesék és játékok s a pom-
pásan vezetett helyi gyermekkar számai tették 
teljessé a vidám hangulatot. A Népművelés 
Meseszínháza legközelebbi bemutató-előadása 
november hó 25-én lesz Debrecenben. 

Munkatársainkhoz. Ismételten kérjük munka-
társainkat, hogy Írásaikat, amelyeket közlés 
végett hozzánk beküldenek, a papírlapnak csak 
egyik oldalára írva készítsék el, a gépírással 
írt kéziratokat pedig ritka sorokkal írják és 
mindig hagyjanak kellő nagyságú margót. 
Minderre azért van szükség, nehogy a szerkesz-
tőség az átvizsgált dolgozatokat a nyomdai 
szedés céljaira újra legépeltetni kénytelen 
legyen. 

Találkozás. A csáktornyai volt m. kir. állami 
tanítóképző-intézet végzett növendékei minden 
hó első szerdáján Budapesten, a Veress Pálné-u. 
7. sz. alatt levő Zug-vendéglőben d. u. 5 órakor 
találkoznak. H. L. 

A Tolnavármegyei iskolánkívüli népművelési 
bizottság műhelyéből. A sárszentlőrinci evan-
gélikus ifjúsági egyesület 1934/35. évi közmű-
veltségi tanfolyamának tervéből közöljük a 
tanmenetet. Az ifjúsági egyesület ezt a telet 
jubileumi évnek szánta, hódolatul a nagy Ve-
zérlő Fejedelem Rákóczi Ferenc iránt, halálá-
nak 200 éves fordulója alkalmából s ennek meg-

felelőleg készítette el téli tanfolyamának tan-
menetét is. 

Vallás-erkölcsi, történelmi, irodalmi, földrajzi 
körből úgy állította össze a tanfolyam anya-
gát, hogy — lehetőség szerint -— mindenütt a 
Fejedelem nemes alakja álljon az ifjúság tekin-
tete előtt. 

I. Vallás-erkölcsi tárgykörből a „hűséget 
mindhalálig" állították a középpontba. Ennek 
a tárgykörnek részei: légy hű mindhalálig szü-
léidhez, életedhez, otthonodhoz, munkameződ-
höz, egyházadhoz, fajodhoz, hazádhoz, elveid-
hez, becsületedhez, igazságodhoz. 

II. Történelemből Rákóczi szabadságharcát 
viszik az ifjúság elé. Itt szerepelnek a Wes-
selényi-féle szövetkezés, kuruc-labanc világ, 
a 16 éves háború következményei, az eper-
jesi vésztörvényszék, Erdély önállóságának 
megszűnése, Rákóczi ifjúsága és elfogatása, 
Rákóczi szabadságharca, első sikerei, a szécsé-
nyi és ónodi országgyűlés, a bujdosó Rákóczi, 
a közös magyar-lengyel határ Rákóczi szabad-
ságharcában, a magyar hadrendszer Rákóczi 
idejében, Zrínyi Ilona, a magyar honleány. 

III. Irodalomból elsősorban nevesebb költőin-
ket tárgyalják, velük párhuzamosan a ma íróit, 
főleg az erdélyi írókat, akiknek munkái az egy-
séget és irredentizmust elsősorban szolgálják. 
Főbb tételek: Tinódi Lantos Sebestyén, Balassa 
Bálint, Pázmány és Szenczi Molnár, Zrínyi 
Miklós, a költő, a Zrinyiász és annak jelentő-
sége, a kuruc költészet, vallásos, hazafias, sze-
relmi költészet. Mikes Kelemen és levelei, és 
több mai író. 

IV. Földrajzból arra helyezik a fősúlyt, amit 
az iskola legmostohábban kezel s amire a mai 
gazdaifjúnak a legnagyobb szüksége van, hogy 
a világ gazdasági földrajzát megismerje. Ma-
gyarországból kiindulva a környező országok 
gazdasági földrajzát vették alapul. Magyar-
ország, Szerbia, Románia, Csehszlovákia, Auszt-
ria, Olaszország, Franciaország, Anglia, stb. 

A sárszentlőrinci evangélikus ifjúsági egye-
sület e tanfolyamon értékes munkát végez. 

Somogyországba bevonult „Egyszer egy királyfi". 
A népművelési munka egyik szép törekvése 
visszahozni a mult értékeit, életrekelteni, a 
régi idők léleknevelő, nemesítő eszközeit, ezek 
között a gyermek egyik legkedvesebb szórako-
zását, a: bábszínházat. Somogy vármegye Nép-
művelési Bizottsága, a szeptember hónapban 
megtartott népművelőképző tanfolyamon a báb-
játék felújításának eszméjével foglalkozott; 
hogy nem eredmény nélkül, bizonyítja az a 
körülmény, hogy már több somogyi községben 
(Öreglak, Babócsa, Toponár. Szőlősgyörök, stb.) 
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a csillogó szemű és feszült figyelmű falusi gyer-
mekek előtt a bábszínház színpadján fellép az 
Egyszer egy királyfi, a Jancsi és Juliska, elő-
adásra kerül a Fülemüle, A három kívánság, 
A kitrákotty mese, stb. Az 1934/35. tanévben 
utat nyitottak a somogyi népművelők a báb-
játéknak, s az eddigi jelek azt mutatják, hogy 
a gyermeknevelésnek e hathatós eszköze min-
denütt kellő méltánylásra talál. 

Meghívó. A Pest-Pilis-Solt-Kiskunvármegyei 
Általános Tanítóegyesület 60 éves fennállásá-
nak évfordulója alkalmából folyó évi december 
hó 7-én, pénteken, 9Y2 órakor, Budapesten, a 
pesti Vigadó dísztermében ünnepélyes dísz-
gyűlést s ennek végeztével rendes taggyűlést 
tart, melyre a tagokat és a tanügy barátait 
tisztelettel meghívjuk. I. A díszközgyűlés 
tárgysorozata: 1. Hiszekegy. 2. Elnöki meg-
nyitó. 3. Üdvözlések. 4. Emlékezés a 60 eszten-
dőre. Előadja a titkár. 5. Korunk gyermekének 
nevelése. Előadja Hajabáts Ivánné gyömrői áll. 
tanítónő. 6. Zárszó. 7. Himnusz. II. A rendes 
taggyűlés tárgysorozata: 1. Elnöki előterjesz-
tések. 2. Titkári jelentés. 3. Jelentés a pálya-
munkákról. 4. Pénztáros jelentése. 5. Szám-
vizsgáló bizottság jelentése. 6. Tisztújítás. 
7. Indítványok. Berkényi Károly elnök. 
Halálozás. Pintér Ignác nyug. polgári iskolai 
igazgató, az Orsz. Izr. Tanítóegyesület volt el-
nöke, folyó hó 12-én, rövid szenvedés után, 73 
éves korában elhúnyt. A megboldogult három 
évtizeden át mint az egyesület titkára és sok 
éven át az Izraelita Tanügyi Értesítő szerkesz-
tője szolgálta az izraelita tanítóság és az izrae-
lita iskola ügyét. Működésében a kötelesség-
tudás, a munkaszeretet és a megbízhatóság 
példaképe volt. A magyar izraelita tanítóság 
minden ügyét szolgálatkészséggel, lelkesen, 
buzgón és szeretettel képviselte. 

H I V A T A L O S R É S Z 

Könyvajánlás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

35.866/934. V. 1. ü. o. sz. rendeletével dr. Dárday 
József „Bám hallgass és nem leszel közleke-
dési baleset áldozata" című művét a középisko-
lák, tanító (nő) képző-intézetek, felső kereske-
delmi és polgári iskolák tanári könyvtárai ré-
szére beszerzésre ajánlotta. A kiadócég: Dunán-
túli egyTetemi könyvkiadó és nyomda rt. Pécs. 
A megjelenés helye és ideje: Pécs 1933. A könyv 
alakja: negjTed, ára: 90 fillér. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
48.122/934. V. 2. ü. o. számú rendeletével Papp 
Aladár „Gyermekkari munkák, I—III. rész" 
című művét, melyet a szerző adott ki (Buda-
pest, X, Füzér-utca 11, I. emelet 4) Budapesten, 
1934-ben, — alakja negyedrét, ára fiizetenkint 
1—1 P, — a középiskolák, taniíó(nő)képző-inté-
zetek és polgári iskolák tanári könyvtárai szá-
mára beszerzésre ajánlotta. 

Gyakorlóiskolai tanítói vizsgálatok. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
Úr 1934. évi aug. hó 17-én 44.714/V. a. 2. ü. o. 
számú rendeletével az 1934/35. isk. évben gya-
korlóiskolai tanítói vizsgálatok tartását enge-
délyezte. A vizsgálatok az 1935. év január hónap-
jában fognak az erre a célra kijelölt áll. tanító-
képző-intézet gyakorlóiskolájában megtartatni. 
Vizsgálatra jelentkezhetik minden hosszabb, 
tényleges tanítói szolgálattal bíró állami elemi 
iskolai tanító. A vizsgálatra bocsátott jelent-
kezőknek a kijelölt napon 24 órával megelőzően 
kiadott tételekről hat félórás tanítást kell tar-
tamok a népiskola tantárgyainak egész tárgy-
köréből. Számot kell adniok rajzkészségükről, 
énektudásukról és a kézimunkában való jártas-
ságukról, továbbá felelniök kell a népiskolai 
Tantervi Utasítások, a tanítási módszer- és ve-
zérkönyvirodalom köréből feltett kérdésekre. 

A sikeresen vizsgázók az állami tanító- és 
tanítónőképző-intézetek gyakorlóiskoláiban meg-
üresedő állásokra elsősorban fognak alkalmaz-
tatni. 

A vizsgálat a vizsgázóktól saját költségükön 
kétnapi budapesti tartózkodást tesz szüksé-
gessé. A vizsgálatra való bocsátás iránti kér-
vények folyó évi december hó 10-ig a tanító-
és tanítónőképző-intézetek kir. főigazgatóságá-
hoz (Budapest, V., Báthory-u. 12. IV. em. 26. 
Kultuszminisztérium) nyújtandók be. A kér-
vényhez mellékelni kell: anyakönyvi kivona-
tot, a nyelvismeretről, irodalmi, társadalmi és 
egyéb tevékenységről szóló életrajzot, zene-, 
rajz- és kézimunkakészségről tanúskodó eset-
leges bizonyítványokat, tanítói oklevelet, mű-
ködési bizonyítványokat és esetleges egyéb 
minősítésről tanúskodó okiratokat. A vizsgá-
latra jelentkezőknek a szükséges további fel-
világosítást a kir. főigazgatóság adja meg. 

Kir. Főigazgatóság. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Kemény Ferenc.: Nemzetközi kultúrkapesolatok. — Loczka 
Alajos: A társadalom és az iskola. — Drozdy Gyula: Az 
olvasás és írás tanításának módja az analfabéták tanfolya-
mán. —- Iván Icorit s Kálmán: Az iskolánkívüli ifjúság 
testnevelése. — Iskolánkküli népművelés. Janson Vilmos: 
Cserkészet és népművelés. — Gyakorlati pedagógia. Ka-
posi Károly: A francia háborúk hatása hazánkra. — 
Hazai és külföldi tanügyi lapokból. Az iskolai tudás ér-
téktelensége. — Nincsenek már szülők. . . — Szülőföld-
ismeret a népiskolában. — Tudomány, irodalom, művé-
szet. — Külföldi irodalom. — Külföldi Szemle. — Egye-
sületi élet. — Hírek. Francia tanító a miskolci tanügyi 
kiállításról. — Hivatalos rész. — Pályásatok. — Hir-

detések. 

Melléklet: Faczinek Nándor: A kémek elleni védekezés. 

A szerkesztésért felelős: DEOZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LGKINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda Bpest, Múzeum-körút 6 
A kiadásért felelős: Dr. MÁTÉ KÁROLY. 
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P Á L Y Á Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontoaaa 
Biétkfildhessnk. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

SALGÓTARJÁN városi óvodafelügyelő bizottsága pá-
lyázatot hirdet a nyugalombavonulás folytán megürese-
dett I. és II. számú óvónői állásra. Javadalmazás: a 
törvényszerinti járulékok és lakpénz, illetőleg természet-
beni lakás. Pályázati kérvények születési bizonyítvánnyal, 
oklevéllel és működési bizonyítvánnyal felszerelten 1934 
december 15-ig alulírt elnökhöz (Salgótarján, Salgó-u. 4) 
küldendők be. Salgótarján, 1934 november 14. Dr. Csen-
gődy Lajos elnök. (622) 

RÁCKEVE községi kisdedóvodánál a nyugdíjazás foly-
tán megüresedett óvónői állásra pályázatot hirdetünk. 
Ezen állás református vallásával töltetik be. A pályázat-
hoz melléklendő: 1. érvényes oklevél, 2. erkölcsi bizo-
nyítvány, 3. illetőségi bizonyítvány, 4. testi és szellemi 
alkalmasságot igazoló orvosi bizonyítvány. Fizetése az 
állami óvónőket megillető fizetés, és természetbeni lakás. 
Kezdők segédóvónőként alkalmaztatnak. Pályázati ha-
táridő december 21. Kérvénvek iskolaszéki elnök címére 
küldendők. (620) 

BALATONFÜRED községi óvónői állására pályáza-
tot hirdetek. Az állásra pályázók kérvényükhöz szüle-
tési anyakönyvi kivonatot, szellemi és testi alkalmassá-
got bizonyító orvosi bizonyítványt, oklevelet, illetőségi bi-
zonyítványt és amennyiben már alkalmazásban voltak, 
működési bizonyítványt is mellékelni tartoznak. Eredet-
ben vagy közjegyzői másolatban. Pályázati határidő a 
jelen hirdetménynek a Néptanítók Lapjában való közzé-
tételét követő 21-ik napon jár le. Határidő után be-
érkező pályázati kérvényeket figyelembe nem veszünk. 
A választás ideje később lesz kitűzve. Az állás java-
dalma : törvényszerű illetmény és természetbeni lakás. 
Balatonfüred, 1934 november 6. Dr. Segesdy Ferenc s. k., 
óvodai felügyelőbizottsági elnök. (625) 

TARD római katolikus II . sorszámú férfitanítói állá-
sára pályázat hirdettetik. Javadalma 70% helyi járan-
dóság, 4 értékegységnek megfelelő 8 köbméter hasábos 
tűzifa beszállítva, kétszobás lakás mellékhelyiségekkel, 
a többi államsegély. Kötelességei díjlevél szerint. Köl-
tözködés a megválasztott tanító saját költségén történik. 
Állás az egyházhatósági megerősítés után azonnal el-
foglalandó. Pályázati határidő a lap megjelenésétől szá-
mított 15 nap. Szabályszerűen felszerelt kérvények iskola-
széki elnök címére (Tard, Borsod m.) küldendők. (623) 

VÁMOSPÉRCS református egyháza nyugdíjazás foly-
tán megüresedett I. számú tanítói állásra pályázatot 
hirdet. Fizetés: helyi javadalom 53 értékegység, a többi 
államsegély. Kötelesség: a rábízott osztály vagy osztá-
lyok tanítása. Minden belmissziói munkában állandó 
részvétel. Orgonista-kántor és lelkész helyettesítése temp-
lomban és temetésen. Dalárda vezetése. Csak orgonista-
kántori oklevéllel bíró tanítók pályázhatnak. Az ének-
es orgonapróba december 21-én d. e. 9 órakor lesz, 
melyre a pályázók saját költségen megjelenhetnek. A vá-
lasztás december 22-én. Az állás január 1-én elfoglalandó. 
Mindenféle korteskedés és házalás a pályázatból való ki-
zárást vonja maga után. A VKM úr 69.870—1933. VI. 
számú rendelete szerint felszerelt kérvény e hirdetmény 
megjelenésétől számított 21 nap alatt a lelkészi hivatal-
hoz adandó be. Az állás segédtanítóval töltetik be. Az 
iskola tíztanerős. (624) 

ESZTERGOM sz. kir. város községi szakirányú ipa-
rostanonciskolájánál a megüresedett igazgatói állásra 
pályázatot hirdetek. Pályázhatnak olyan okleveles taní-
tók és tanárok, kik legalább két, az ipariskolai tanításra 
képesítő tanfolyamot végeztek és legkevesebb hatévi ipa-
rostanonciskolai tanítói gyakorlatot igazolnak. Az igaz-
gató fizetése évi 480 pengő, havi részletekben. A meg-
bízás ideiglenes. Felügyelőbizottsági elnök. (644) 

CSÖGLE református presbitériuma nyugdíjazás foly-
tán megüresedett volt I I I . számú állásra pályázatot hir-
det. Egy szobából, konyhából és éléstárból álló lakás ter-
mészetben. Javadalmazása törvényszerű. Kötelessége az 
egyház által kijelölendő osztályok tanítása. Lelkész, 
kántortanító helyettesítése. Lelkésznek belmissziói mun-
kában segédkezés, énekkar vezetése, társadalmi munká-
ban részvétel. Pályázati kérvényhez oklevél, kereszt-
levél, működési bizonyítvány kell. Ajánlatos kántori ok-
levél és leventeoktatói oklevél melléklése, csatolni kell 
a kommunizmus alatti magatartást igazoló, lelkész által 
kiállított bizonyítványt. Házasságkötési bizonyítvány kell 
s az egészségi állapotot igazoló orvosi bizonyítvány is. 
Pályázati határidő december 20. Pályázhatnak férfiak 
és nők. Pályázati kérvények a csöglei református lel-
készi hivatalba küldendők. A kérvények visszaküldéséhez 
megfelelő értékű bélyeg csatolandó. (634) 

A falu barátja 

Maxim 
petroleum gázlámpa 

téli e s t én n a p p a l i f é n y t a d 
2 fillérért 1 órára. 
S o k e z r e n h a s z n á l j á k . 

Ardó József 
B u d a p e s t V I . k e r ü l e t , V i l m o s c s á s z á r * ú t 4 3 . s z á m . 

T e l e f o n „ . . , , . . , „ , F i z e t é s i 
2 1 - 6 - 3 4 K e r J e a 2 1 • s z a m u »»»«tetőt . k ö n n y i t é s e k 
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Harmóniumot , zongorát , hangszert 
ne vásároljon, amíg nem látta árjegyzékemet. 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 
D U M V W I V r i B u d a p e s t , V I . , k e r . 
K f i l f l l i N I l n l E i L K i r á l y . u t c a 5 8 - 6 0 . 

A Zeneművészeti Főiskola szállítója. 
K é r j e l e g ú j a b b 32 . sz . á r j e g y z é k e m e t . 

IV A N EGERSZ E G (Vas megye) evangélikus leány-
egyházközsége elhalálozás folytán megüresedett egytan-
erős kán tortanítói állására pályázatot hirdet. 28 érték-
egységből álló helyi javadalom és fizetéskiegészítő állam-
segély. Kötelességek díjlevél szerint. Evangélikus kántor-
képesítő bizottság előtt szerzett kántori képesítés szüksé-
ges. Kezdőtanító egyelőre csak segédtanítói minőség-
ben alkalmaztatik. Válaszbélyeggel ellátott, kellően fel-
szerelt kérvények december 20-ig az uraiújfalui lelkészi 
hivatalhoz küldendők. (632) 

M0N0ST0UPÁLYI római katolikus egyházközsége 
újonnan szervezett kántortanítói állásra pályázatot hir-
det a megjelenéstől számított 21 napos határidővel. Ja-
vadalma: természetbeni lakás, 30% helyi javadalom és 
államsegély. A megválasztott köteles a plébános utasí-
tása szerint vezetni az egyházközség különböző egyesü-
leteit. Leventeoktatói képesítés és katonai szolgálat iga-
zolandó. A kellően felszerelt és válaszbélyeggel ellátott 
kérvények római katolikus plébánia címére, Hosszú-
pályiba küldendők. (645) 

ÓVODAI J Á T É K A R U K 
L I E B N E R ZSIGMOND 
BUDAPEST V, SZENT ISTVÁN-TÉR 4. SZÁM 

K É P E S Á R J E G Y Z É K D Í J T A L A N ! 

FEHÉRGYARMAT református egyházközség iskola-
széke pályázatot hirdet a nyugdíjazás folytán megürese-
dett I. számú férfitanítói állásra. Fizetése: díjlevél sze-
rint, készpénzfizetés államsegély, helyi hozzájárulás 47%, 
11 értékegység természetben. Kötelességei: a presbité-
rium által kijelölt osztály tanítása, kántor helyettesítése, 
énekkar és ifjúsági egyesület vezetése és mindennemű 
belmissziói munkában való segédkezés. Gyakorlott kar-
vezetők előnyben részesülnek. Pályázati határidő a 
hirdetés megjelenésétől 21 nap. Az okmányokkal kellően 
felszerelt kérvények válaszbélyeg mellékelésével refor-
mátus iskolaszék, Fehérgyarmat küldendők. Az álláson 
jelenleg helyettes- működik. (637) 

NAGYBARACSKA községi iskolaszéke, mint óvodai 
felügyelő bizottság, pályázatot hirdet lemondás folytán 
megüresedett óvónői állásra. Fizetés 40%-os helyi java-
dalom, államsegély és természetbeni lakás. Kezdő óvónő 
megválasztása esetében csak segédóvónő lehet. Csak ró-
mai katolikus vallású óvónők pályázhatnak. Pályázati 
határidő e hirdetmény megjelenésétől három hét. Sza-
bályszerűen felszerelt kérvények óvodafelügyelőbizottsági 
elnök címére küldendők. (638) 

AJKA nagyközség (Veszprém m.) római katolikus 
egyházközsége kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Ja-
vadalma: háromszobás lakás kerttel, 60 q kőszén és 
4 m3 tűzifa, amely 11 egységet tesz ki és 30% kész-
pénz, a többi államisegély. Külön havi 24 pengő tisztelet-
díj és a temetési és házassági hirdetési stóladíj. Köte-
lessége a tanítói munkán kívül a mindennapi kántori 
teendők ellátása, katolikus dalárda, esetleg zenekar 
szervezése és vezetése, katolikus társadalmi és egyesü-
leti tevékenység. Kellő agilitású, katonai kötelezettségen 
túl levő, jeles vagy jó oklevéllel bírók pályázhatnak. 
Katolikus képzőben végzettek, gyakorlott zenetudásukat 
igazolni tudók vagy dalárda vezetésében jártasak előny-
ben részesülnek. Az egyházközségi elnökség esetleges 
hívására a megjelenés saját költségen történik. Kortes-
kedés kizáró ok. (Vasútállomás, bánya, üveggyár hely-
ben.) Pályázati határidő 21 nap. Állást azonnal el kell 
foglalni. Kérvények római katolikus lelkészség, Ajka 
címre küldendők. (643) 

MÓRIC'HIDA község iskolaszéke pályázatot hirdet a 
községi iskola tanítói (tanítónői) állására. Javadalom: 
törvényszerinti. A kezdőfizetés 20%-át a község adja és 
természetbeni lakást. A kellően felszerelt pályázatok, vá-
laszbélyeggel, a pályázati hirdetés megjelenésétől számí-
tott 21 napon belül az iskolaszéki elnökhöz külden-
dők. (636) 

EGYHAZASKOZAR (Baranya megye) háromtanerős 
A-típusú német evangélikus iskolája kántortanítót ke-
res. Javadalma: természetbeni lakás melléképületek-
kel, 8 hold szántó, 1 ho'd rét, közmunkák, termények, 
83 értókegységben, többi államsegély. Kötelességei: ki-
jelölt osztályok és gazdasági ismétlő vezetése, kántori 
teendők, énekkarszervezés, belmisszió. Határidő decem-
ber 21. Szabályszerű kérelmek iskolaszéki elnökhöz kül-
dendők. (635) 

H 1 R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség n e m vál la l fe lelősséget . 

IGAZGATÓ-TANÍTÓ cserél osztálytanítóval is, eset-
leg tanítóházaspárral, alföldi magyar nagyközségből, 
hattanerős osztott állami iskolától, hasonló, de magas-
lati helyre. Vasút 3 km-re. Cím: „Igazgató" jeligére 
kiadóhivatalba. (621) 

ÖLTÖNYÖK, felső kabátok gyapjúszövetből, kétszeri 
próbával, két részbeni kifizetésre, 58 pengőtől. Török 
szabó, Budapest, Kenyérmező-utca négy. 

PUSZTADOBOS római katolikus egyházközsége az 
újonnan megszervezett I I . számú férfitanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Javadalma 80% államsegély, 20% helyi 
járandóság. Kötelességek díjlevél szerint. Az állásra szep-
tember óta közmegelégedésre működő helybeli okleveles 
kántortanító is pályázik. Kántori oklevél megkívántatik. 
Pályázati határidő december 21. Választás december 
22-én lesz megtartva. Válaszbélyeggel ellátott kérvények 
Bocsárszky Imre h. lelkész, iskolaszéki elnök, Puszta-
dobos (Szabolcs in.) címre küldendők. (639) 

Hegedű, Harmónium, 
Tárogató, Szakszofon 
Grammofon, Rádió 

és az összes 
hangszerek 
legjobbak 
csakis itt a 
magyar 
gyárban 
kaphatók. 
Részlet r" is. 

Ki tön te tve a v i l ág ö s s z e s államaiban! 
Művésziesen javít! 
Legjobb húrokat készít! 

M O G Y O R Ó S S Y G Y U L A S g ' s z e r g y " ' : 
B u d a p e s t V I I I . R á k ó c z i . ú l 7 1 . 

Árjegyzék ingyen. Tanerőknek 10°/o engedm. v. jut. 
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SZÁZ alma- vagy körtevadonc 2 pengő. Lukács P. ta-
nító, Bodrogolaszi. (627) 

ELCSERÉLNÉM nagy színházi hangos mozgógépem 
egy jó harmóniumra. Veszely tanító, Hatvan, Nagy-
gombos. (628) 

CSERÉLNE házaspár Klebelsberg-féle pestmegyei ta-
nyai iskolától (nagyközségtől és állomástól 5, transz-
kontinentális úttól 2 km-re). „Kitűnő alkalom." (629) 

SZAVALÓKÓRUSOK. I—II . füzet. Nagyhatású haza-
fias költemények gyűjteménye. Szerkesztette és előadási 
utasítással ellátta Tiboldi József. Egy füzet ára 2 pengő. 
Megrendelhető a pénz előzetes beküldése mellett a szer-
zőnél. Pestszenterzsébet, Vas Gereben-utca 11. (630) 

TANÍTÓNŐ cserélne katolikus iskolától Pest környé-
kére. Kitűnő hely. Jelige: „Mátra". (633) 

dfíLvnarf/ 
A f u v n a h . S T y i / ^ 

VAROS melletti alföldi községből cserélne menedék-
házvezető óvónő. 70% államsegély, két szoba, minden 
mellékhelyiséggel, kert. Cím: Marcsó Matild óvónő, Kö-
tegyán (Bihar m ) . (619) 

PESTKÖRNYÉKRE cserélnék egyik legnagyobb, leg-
forgalmasabb városunk belterületi, többtanerős iskolá-
jától. Költségeket megfizetem. „Előnyös"-nek, kiadó-
hoz. (631) 

CSERÉLNE X—'3-ban levő tanítónő katolikus iskolá-
tól, alföldi nagyközségből, ugyanezen vagy nagyobb fize-
tési osztályú római katolikus állami tanítóval vagy ta-
nítónővel bárhova. „Sürgős" jeligére. (640) 

ZENEKARI koncertfuvola, alig használt, tizenötbil-
lentyüs fúvós, alkalmi áron eladó. Budapest, Váci-utca 
75, II . 4. (641) 

CSERÉLNÉK református, 100%-os fizetésű jó hely-
ről, családi okból. Bármily jellegűvel. „Mielőbb." (642) 

BETÜSZARMAZTATAS. Pengő. Tóth Lajos, Budafok, 
Gellért-utca 2. (345) 

Még ma, de legkésőbb holnap 
ki serei je meg a jó K a ihreín^r 
malátakávét és a Franck kávé* 
pótlékot. Rögtön megérti, hogy 
miért is kedvelik annyian n:í:r 
évtizedek óta. 

IIASZNALTASSA iskolájában miniszterileg engedélye-
zett szépírási füzeteimet. Azokban a tanulók világoszöld 
betűkre írnak, így rendetlen írásaikat meglepetésszerűen 
a legtökéletesebbre szabályozzák. Darabja 20 fillér. Na-
gyobb megrendelésnél 25% kedvezményt adok. Postakölt-
séget fizetem. Szilaveczky Árpád igazgató, Budapest I, 
Németvölgyi árok 34. (540) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VI I I , Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak, Mendöl Ernőné. 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest II, Török-utca 8. (A budai Margit-híd-
főtől a második utca jobbra.) 

AZ ÉNEKTANÍTÁSNÁL hasznos segédeszköznek bi-
zonyult Kovács Dezső Népiskolai Dalgyűjteménye. Tar-
talma 86 maradandó becsű népdal harmóniumkísérettel. 
Leszállított áron, 3 pengő 50 fillérért kapható — a pénz 
előzetes beküldése esetén — Fischer Lajos könyvkeres-
kedőnél, Sárospatakon. (52) 

CSERÉLEK Budapestet megközelítő helyre bala-
tonparti osztott államitól. Németh Géza, Balatonbog-
lár. (545) 

NÉPMŰVELÉSI VEZÉRKÖNYVEK. Pass László: 
Népművelési előadások, I I . sorozat, 208 oldal, ára íűzve 
5 pengő. Tartalma (kész előadások): Az emberi ész ereje, 
Az emberi akarat ereje, A becsület, A lélek halhatatlan-
sága, Jobb a békesség, Nyelvében él a nemzet, A magyar 
nóta, Anyák ünnepén, Az egyke, Az iszákosság, A tüdő-
vész, A vitaminok, A fényűzés, A takarékosság, A ma-
gyar munkanélküliség, A magyar munkavédelem, A kom-
munizmus csődje, Lesz még kikelet, Miért olcsó a búza?, 
Az egyöntetű termelés, Küzdelem a szárazság ellen, Az 
istállótrágya és műtrágya, A talajbaktériumok, A gazda-
sági növénynemesítés, A fásítás haszna, Az angol hús-
sertés, Az okszerű baromfitenyésztés, A kukoricatöbbter-
melés szabályai, A végrendelet, Az özvegyi jog, A köteles 
rész, Hagyatéki illetékek, Vallás és közgazdaság, Júdás 
végo (költemény), Széchenyi harangja (munkavédelmi pro-
pagandaírás). A 34 kész előadás igen alkalmas iskolán-
kívüli népművelésre. Szerző hasonló vezérkönyvének az 
I. sorozata más, 32 előadással, néhány példányban még 
kapható szintén 5 pengőért. Megrendelhető a pénz ul ahá-
nyon való előzetes megküldése éllenében szerzőnél. Portó 
címén 30 fillér is küldendő. Szerző címe: Pass László 
evangélikus lelkész, Debrecen, Miklós-utca 3. szám. (607) 

I S K O L A I , M Ű K E D V E L Ő I E L Ő A D Á S O K R A ÉS BÁLI 

JELMEZEKET KÖLCSÖNÖZ 
N E M Z E T I R U H A T Á R 
BUDAPEST VIII, MÚZEUM-KORÚT 2. 
( I S K O L Á K N A K K E D V E Z M É N Y . ) 
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M a r x ÉS M É R E I B U D A P E S T 

T A N S Z E R G Y Á R A bulcsúsU. 7. 
Telefonszámok : 93-3-86 és 93-3-88 b b h ^ m h ^ h 

Gyártanak: fizikai, kémiai, természet» 
rajzi, mértani és földrajzi eszközöket. 
— Vetítőgépeket, mértékgyüjteményes 
ket, számológépeket. 
Szemléltetőképek nagy választékban. 
Ú j népiskolai kimerítő áriegyzéküns 
ket kívánatra díjtalanul küldjük. 

Megjelent kiadásunkban Renner: Fizikai gyakorla* 
tok című müve, 180 oldal terjedelemben. Bolti ára 
1.10 p . Nélkülözhetetlen minden fizikával fog» 
lalkozó tanítónak 1 

N, EM TANÍTHAT 
egyetlen tanító sem kifogástala= 
nul, ha még mindég nélkülözi a 

TANTERV 
ÉS UTASÍTÁSOKAT 

a népiskola számára. (Kiadta a 
m. kir. vallás« és közoktatásügyi 
miniszter 2,945/1932. ein. számú 
rendeletével.) Az ötszázötven= 
két oldal terjedelmű kötetet 
a 60,139/1932 VIII. d. számú V. 
K. M. rendelet alapján közvetlen 
megrendelésre, a pénz előzetes 
beküldése mellett 2 pengő 30 
fillérért bérmentesen szállítja a 

K. M. EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST VIII, MÚZEUMsKÖRÚT 6. SZÁM 

Könyvek, folyóiratok legjobb beszerzési forrása az 
EGYETEMI KONYVESBOLT 
Budapest IV, Kossuth Lajossu. 18. 

D Ö R E N H E N R I K ÉS T Á R S A 
iskolabútor-gyára. BpestVI, Dévényi.út 2 0 - 2 2 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Telefon: 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve. 

HEGEDŰ, VIOLA, CSELLÓ 
vagy_bármely hangszert, h a n g v e r s e n y h á r o k a t a 

legjobbat hozzuk forgalomba. Művész; 
hegedű-.épiiés, c s e r e , v é t e l , művészi 
javítások. Tanár urak bevásárlóhelye. 

Rákóczistárogató. 
C s e r k é s z z e n e k a r o k f e l s z e r e l é s e j u t á n y o s á n 

g y á r i á r o n ! 
Ismertetőt bármely hangszerről díjtalanul küld az 

ELSŐ MAGYAR HANGSZERGYÁR 

STOWASSER f ™ ™ » ^ din) 

Az egyedüli hangszergyár az országban. 
Több ilyen gyár nincs! 

R I G L E R J Ó Z S E F E D E 
PAPÍRNEMŰ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

BUDAPEST 
G Y Á R T E L E P É S K Ö Z P O N T 

VI, RÓZSA-UTCA 55. SZ. 
Rajzfüzetek, rajztömbök, állótömbök a 
legjobb kivitelben, vázlatkönyvek külön* 
féle kivitelben készülnek. Magyar gyárts 
mányú rajztáblák, háromszögekés vonal» 
zók, továbbá rajzeszközök és mindens 
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára. 

Angster József és Fia 
orgonás és harmóniumgyár rt. Pécs 
Orgonák, harmóniumok. 
Javítások, átépítések. 
Új homlokzatsípok. 
Villamosfujtatósberendezések. 
A szegedi nagy orgona készítői. 
Méltányos árak I Fizetési kedvezmények 1 

Megrendelések t o r l ó d á s a k é s e d e l m e s s z á l l í t á s s a l j á r ! 
Ajánlatos tehát már most megrendelni az 

Iparostanonciskolai Értesítő és Ellenőrző könyvecskét. 
Bolti ára 24 fillér. Minden rendelt 10 példány után 1 ingyenpéldány a szegény tanulóknak. 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST, VIII. KER., MÚZEUMsKÖRÚT 6. SZ. (GÓLYAVÁR) 
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A m. kir. vallás» és közoktatás» 
ügyi minisztérium által hivatalból 
rendszeresített hármasbeosztású 

ELEMI ISKOLAI 

ÉRTESÍTŐ 
KÖNYVECSKE 

BOLTI ÁRA 24 FILLÉR. 

Közvetlen rendelés esetén 25% 
engedmény (egy példány tehát 
18 f i l l é r 1) és minden rendelt 
10 páldány után 1 ingyenpéldány 
a szegény tanulóknak. 

Kérjük a megrendelést már most fel» 
adni, hogy idejében szállíthassunk. 

KIR. HA AGY. EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST VIII, MÚZEUM-KORÚT 6. SZÁM. 
GÓLYAVÁR. 

ISKOLAI 
FALITÉRKÉPEK, 

népiskolai atlaszok, kézitérképek a leg-
előnyösebben és legolcsóbban szerez» 
hetők be a 

Magyar Földrajzi Intézet R.=t.=nál, 
Budapest. 

BARAKOVITS JÁNOS 
m ű o r g o n a é p i t ő 

Rákospalota, Pázmány-út 72. 

Ú J O R G O N Á T 
á t é p í t é s t , h o m l o k z a t i s í p o k a t , 
m i n d e n n e m ű j a v í t á s t a leg-
m é r s é k e l t e b b i r o n vá l la l . 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
LUKACS BÚTOR ÁRUHÁZ 

Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek. 
Budapest VII, Dohány-utca 30. Telefon : 4 1 - 9 - 0 4 . 

Az ifjúság számára és azoknak, akik lelkükben fiatalok tudtak maradni; 
a legszebb, legalkalmasabb és legjobb karácsonyi ajándékkönyvek a 

KÖNYVBARÁTOK KIS KÖNYVEI 
1934 DECEMBER 3 l-l G KARÁCSONYI L E SZÁ LLÍT OTT Á RO N 

RENDELHETŐK MEG! 
1. MISKA. írta : Velősy Elek. A diadalmas cserkész* 6. TESTVÉRKE NAPLÓJA. írta : Szondy György. 

gondolat regénye. 2'50 P. Egy menekült fiatal magyar leány sorsáról szól 
2. VÍZEN ÉS VÍZPARTON. í r t a : Hankó Béla. A ez a gyönyörű útleírásokban bővelkedő végte» 

szerző rajzaival. A vízivilág ősi életének színes 'enul• h n o m l d e k r a j z 2 50 P. 
leírása. 2 50 P. HERMAN O f T O ELETE. Ir ta : Lambrecht KaU 

-i c "v \ '\ , \ i / \ , m i v A F f i T • i i • ma'n. A nagy tudós küzdelmes, sikerekben gazdag 
3. SZABADKAI DIÁKOK I r ta : Tamas István. életének érdekfeszítő regénye. 2'50 P 

Regény az elszakított területi magyar d.akok kuz* 8 MESÉLŐ FALU. (Magyar népmesék és mondák.) 
delmes, de vidám epizodokban is gazdag eletéből. összegyűjtötte : Féja Géza. A népmesék szépsé» 

gekben gazdag világát tárja elénk, a magyar néps 
4. VIHAR B U D A FÖLÖTT. I r ta : Szentgyörgyi mesék színpompás virágait köti bokrétába. 3 80 P. 

Sándor. A budavári török világ végnapjainak 9. K Ü L Ö N Ö S HÁBORÚ. í r t a : Fábián Gyula. Ter» 
regényes története. 2"50 P. mészetrajzi regény. A termeszek háborújának 

5. A SZEGEDI PEDELLUS. írta : Tamás István. izgalmas leírásával, a természetrajznak egy izgal» 
Szeged francia megszállásának idejében lejátszódó mas fejezetét tárja az olvasó elé ragyogó írói 
szívhezszóló diákregény. 2'80 P. készséggel. 3 80 P. 

1935 január l=től ismét az eredeti bolti árak érvényesek: kötetenkint 3 P 80 fillér. 
Részletes ismertetőt küld a 

K I R Á L Y I M A G Y A R E G Y E T E M I N Y O M D A 
( M A G Y A R K Ö N Y V B A R Á T O K ) 

BUDAPEST VIII, M Ú Z E U M í KÖRÚT 6. SZÁM (GÓLYAVÁR) 
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A V. K. M. 030-129/1931. sz. rendeletében ajánlja a 

„ S Ó L Y O M " T I N T Á K A T 
es 

„BENCZÚR F E S T E K E T 
Ha jót akar, ezeket kérje 

1 W 

Olvasóink Heveimébe ajánljuk az 

OPERA Z O N G O R A T E R M E T , 
hol tanítók E L Ő L E G NÉLKÜL a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrendű Z O N G O R Á K A T , P I A N I N Ó K A T . 

B u d a p e s t V I I , K U u z á l . u t c a 3 5 . s i . 

MEGJELENT 

MÁSODIK KIADÁSBAN 
báró BÁLÁS GYÖRGY táborszernagy 

B E M A P Ó 
c. műve, mely első kiadásában Bem tábornok szüle» 
tése 140»ik évfordulójára Budapesten leleplezett szobs 
rának ünnepélyes felavatása alkalmával jelent meg 
vitéz nagybányai Hor thy Miklós előszavával, 65 kép-

melléklettel, 9 vázlattal és 2 autogrammal. 
AZ 1. KIADÁS 3 H Ó N A P ALATT ELFOGYOTT. 

A második kiadás leszállított ú j ára 5'— P. 
Előjegyzéseket elfogad a 

K. M. EGYETEMI N Y O M D A KIADÓHIVATALA 
Budapest VIII, Múzeum=körút 6. 

G e r s t e n e n g s t József 
orgonaépítő 

Budapest VI, Aradi-u. 66. 
Telefonhívó: 16—8—40. 

Ú j o r g o n á k készítését, valamint átépí* 
tést, hangolást, homlokzatsípok készí-
tését szakszerű és művészi kivitelben 
vállalja a legjutányosabb árak mellett. 

Közeledik a Karácsony! 
Ajándék-könyvekről célszerű 
már most gondoskodni! 

A K I R Á L Y I M A G Y A R 
EGYETEMI N Y O M D A 
KÖNYVESBOLTJÁBAN 
óriási választék áll rendelkezésre 
szebbnél szebb díszművekből, a 
felnőttek és az ifjúság számára 
ajándékul alkalmas könyvekből. 

Megkönnyített feltételek mellett szállít a 

K. M. EGYETEMI N Y O M D A 
K Ö N Y V E S B O L T J A 

BUDAPEST IV, KOSSUTH LAJOS* UTCA 18 

H A Z A I E R E D E T Ű 
szemléltető képek ma alig kaphatók. Az 

EGYETEMI NYOMDA 
az iskolák segítségére siet, midőn lénye« 
gesen leszállított áron bocsátja az iskolák 

rendelkezésére a Balog RudolMéle 

SZEMLÉLTETŐ 
MÜ LAPOK 

sorozatát: 

1. Budapest, Halászbástya. — 2. Budapest, 
Vajdahunyad vára. — 3. Rudolf-rakpart. 
— 4. Budapest, a királyi vár. — 5. Buda-
pest, Országház. — 6. Budapest, Kossuth-
mauzoleum belseje. — 7. Budapest, lánc-
hídi oroszlán a Halászbástyával. — 8. Ma-
gyar viselet Pécs mellett. — 9. Mező-
kövesdi kislány. — 10. Öreg matyó kis-
lánnyal. — 11. Búzaszentelés. — 12. Árva 
vára. — 13. A kassai dóm. — 14. Pannon-
halma, apátsági templom belseje. — 15. 
Sopron, Szentháromság-szobor a városház 
tornyával. — 16. Pécs, a székesegyház bel-
seje. — 17. Pécs, a székesegyház. — 18. 
Kosok a Hortobágyon. — 19. Tanya a 
Hortobágyon. — 20. Vihar a Hortobágyon. 
— 21. Hortobágyi ménes. — 22. Szénahor-
dás a Hortobágyon. — 23. Bikák a Hor-
tobágyon. — 21. Birkák a Hortobágyon. — 
25. Vaddisznók a sümegi erdőben. — 26. 
Nyári jászol. — 27. A béka. — 28. Hévízi 
lótuszok. — 29. Aggteleki cseppkőbarlang. 
— 30. Dobsinai jégbarlang. — 31. Vitorlás-
verseny a Balatonon. — 32. Balatonfüred. 
Vitorlások. — 33. II. Rákóczi Ferenc (Má-
nyoki festménye az Orsz. M. Szépművé-
szeti Múzeumban. — 34. Noé bárkája 
(Brueghel festménye az Orsz. M. Szép-
művészeti Múzeumban). — 35. Madonna 
a gyermekkel és szentekkel (Luini fest-
ménye az Orsz. M. Szépművészeti Mú-

zeumban. 

DÍSZE AZ ISKOLÁNAK 
ÉS PEDAGÓGIAI ÉRTÉK IS. 

A 35 műlap eddigi 
ára volt 122'50 P. 
A leszállított új ár: 42 P 
A rendeléseket a beérkezés sorrendjében 

intézzük el. 

K. M. EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST VIII, MÚZEUMÍKÖRÚT 6. SZÁM 
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M I N D E N PEDAGÓGUS SZÁMÁRA 
LEHETŐVÉ TESSZÜK, HOGY HIVATÁSÁNAK LEGFONTOSABB SEGÉDESZKÖZEIT, A 

NÉPISKOLAI EGYSÉGES VEZÉRKÖNYVEKET 
VALAMINT MINDEN EGYÉB 

NEVELÉSTUDOMÁNYI SEGÉDKÖNYVET 
ANYAGI JSREJÉHEZ KÉPEST A LEGKEDVEZŐBB HAVI 

RÉSZLETFIZETÉS MELLETT 
SZEREZHESSEN MEG. 

A HAVI RÉSZLET - LEGALÁBB 20 PENGŐS RENDELÉS ESETÉN - A VÁSÁRLÁS ÖSSZE< 
GÉNEK 10 SZÁZALÉKA! 

I. A NÉPISKOLAI EGYSÉGES VEZÉRKÖNYVEK SOROZATA: 
1. Molnár Oszkár: A tanítási mód-

szer történeti fejlődése. Quint Jó 
zsef előszavával 7 

2. Fodor Ferenc: A magyar elem 
népiskolai földrajzi oktatás 

3. Quint—Stelly—Stolmár: A termé 
szeti és gazdasági ismeretek ta 
nítása a III—IV. oszt 

4. Quint—Drozdy: Beszéd- és érte 
lemgyakorlatok az I. osztályban. 

5. Háros—Körösi: A magyar fogai 
mazás vezérkönyve 

6. Quint—Drozdy: Beszéd- és érte 
lemgyakorlatok a II. osztályban 
(II. kiadás) 

3 -

4— 

6-40 

9-20 

4-40 

6-

7. Berwaldszky—Tscheik: A rajzok- P 
tatás vezérkönyve, Drozdy Gyula 
előszavával 16— 

8. Drozdy Gyula: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a III. osztályban 10 — 

9. Drozdy Gyula: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a IV. osztályban 8-— 

10. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a II. oszt. 3-20 

11. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a III. oszt. 4 50 

12. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a IV. oszt. 5-40 

II. A M A G Y A R N 
Kukuljevic József dr.: A falusi gaz-

dasági udvar egészségtana 4— 
Nógrády L.—B. Czeke Vilma: A gyer-

mekszeretet iskolája, kötve 7-50 
S á r f f y Andor: Magánjogi alapisme-

retek, kartonba 3-40 
Scholtz Kornél dr.: Egészségi isme-

retek, 2 kötet, kötve 10— 

É P M Ü V E L É S K Ö N Y V E I : 
Természettudományi ismeretek: 

I—II. kötet, kötve 10-70 
III. „ kartonba 3-84 
IV. „ „ 3-72 

Zlinszky A.—Vajthó L.: Magyar köl-
tők, 2 kötet, kötve 13-80 

III. E G Y É B V E Z É R K Ö N Y V E K ÉS K É Z I K Ö N Y V E K : 
Frank—Drozdy: Hogyan tanítsunk a 

népiskolában? Szemináriumi elő-
adások és mintatanítások 8—-

Láng M.: A magyar beszédre való 
szoktatás módja 3-80 

Fodor Ferenc: Magyar föld, magyar 
nép, magyar sors —--80 

Nagy József: A filozófia kis tükre, 
kötve 4— 

Fináozy Ernő dr.: 
A középkori nevelés története 8— 
Az újkori nevelés története 10— 

Gokler Lajos: A jellemnevelés módja 
és eszközei 5— 

Imre Sándor: A magyar nevelés kör-
vonalai 2—-

Laurentzy Vilmos dr.: Üj magyar 
iskolapolitika 1-20 

Weszely Ödön: Legújabb áramlatok 
a nevelés terén —80 

Zimmermann O.-—Körösi H.: Szülők 
könyve, kötve 5-— 

Zuckermann Ferenc dr.: Hogyan él-
jen és tanuljon a serdülő ifjú? • • • • —-70 

K. M. EGYETEMI NYOMDA KIADÓHIVATALA 
BUDAPEST, VIII. KERÜLET, MÚZEUM-KÖRÚT 6. SZÁM. (GÓLYAVÁR) 
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ks"iz.mert?^jobb O R G O N A - H A R M Ó N I U M O K 
ház-, dalárdák., iskolák- és különösen templomoknak. 

Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmónium=raktár 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margitshídfötől a második utca jobbra. 

Fizetéskedvezmény. SUrgönycfm : „Harnionhörl". Telefonszám: 51-6-52. 

Csak legújabb kiadású 
modern falit érképekei vegyünk! 
A M. Kir. Állami Térképészet kiadásában meg-
jelent új falitérképek ára vászonra vonva, lécekkel: 
Magyarország nagy iskolai politikai falitér- p 

képe. Nagyság 130 X 190 cm 26"— 
Magyarország új plasztikus hatású hegy-víz-
^ rajzi falitérképe. Nagyság 116 X 169 cm . . 26"— 

Kurópa legújabb politikai falitérképe. Nagy-
^ ság 129 X157 cm 26"— 

Európa új plasztikus hatású hegy-vízrajzi 
falitérképe. Nagyság 129 X 157 cm . . . . 26"— 

A föld képe féltekékben. (Planiglobus.) 
Plasztikus hatású új falitérkép. Nagyság 
121 X 170 cm 26-— 

Valamennyi térképet Kogutowicz Károly dr. egye-
temi tanár tervezte. 

KÓKAI LAJOS KÖNYVKERESKEDÉSE 
a M. Kir. Állami Térképészet főbizományosa 

BUDAPEST IV, KAMERMAYER KÁROLYsU. 3 

B Í R Ó S Á N D O R 
misko lc i igazgató-tanító, szlöjd' 

tanfolyam vezető 

SZLÖJD-
GYAKORLATOK 

papírmunkái 

az elemi iskola I—IV. oszt. részére 
11.804-932. sz. alatt engedélyezve 

Megrendelhető a szerzőnél. Miskolc, 
állami elemi iskola 

A L A P Í T V A 
1899. ÉVBEN. 

F I Z I K A I , F Ö L D R A J Z I , STB. 

T A N S Z E R E K E T , 
SZÁMOLÓGÉPEKET, VETÍTŐGÉPEKET GYÁRT 

ERDÉLY ÉS SZABÓ TANSZERGYÁRA 
BUDAPEST IX, LILIOMsUTCA 46. (TELEFON) 
Új képes árjegyzékünket kívánatra d í j t a l a n u l m e g k ü l d j ü k ! 

ÉVI DÍJ h 
CSAK ^ 
P 20 — 

MAGYAR KÖNYVBARÁTOK 
KÖZÉ VALÓ BELÉPÉS 

M I N D E N KULTÜREMBERNEK 
ÖRÖMET SZEREZ 
AZ ÁLDOZAT KICSI. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS PEDIG 
FELBECSÜLHETETLEN ÉRTÉKŰ. 

KARÁCSONYRA 
IDEÁLIS AJÁNDÉK, 

mert nemcsak egy igen értékes, igazán bibliofil kötetet küld a 
karácsonyfa alá, hanem az év folyamán még három gyönyörű 
kötettel örvendezteti meg tagjait és ezzel kapcsolatban megoldja 
a húsvéti ajándék kérdését is. 

= A J Á N D É K O Z Z A M E G H O Z Z Á T A R T O Z Ó I T 
KÖNYVBARÁT BELÉPÉSSEL. 

Részletes tájékoztatással szívesen szolgál: 

K. M. EGYETEMI N Y O M D A KÖNYVESBOLTJA 
BUDAPEST IV. KER., KOSSUTH LAJOS-UTCA ,18. SZÁM. 

21.461. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeumskörút 6. (F.: Thiering Richárd.) 



Melléklet a „Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató" 1934. évi 23=ik számához. 

A Z I S K O L Á N K Í V Ü L I N É P M Ű V E L É S 
jellege és természete megkívánja, hogy a helyi művelődési szükségletek kielégítésén felül 
a legfontosabb országos érdekű és időszerű kérdésekről is rendszeresen és országszerte 
azonos tartalmú ismertetések és tájékoztatások adassanak. 

Ezért e sárga lapokon időhöz nem kötötten, ilyen országos érdekű és időszerű kér« 
désekhez való ismeretanyagot közlünk népművelési előadók számára. Ez ismeretanyagot az 
előadó a helyi viszonyoknak megfelelően s a hallgatóság műveltségi színvonalához mérten — 
esetleg helyi példák, adatok, kifejezések alkalmazásával — dolgozza át és szabad előadás 
formájában közölje (adja elő). 

A K É M E K £ L L E \ I ¥ É B E K £ Z É Ü . 
í r t a : FACZINEK N Á N D O R , m. kir. alezredes. 

A . világháború lezajlása után a világ hatal-
masai egy jövő fegyveres összetűzés minden 
lehetőségének kiküszöbölésén fáradoztak. En-
nek jegyében született meg a Nemzetek Szövet-
sége, békeszerető államférfiak különböző gyüle-
kezete, paktumok sorozata, a leszerelési érte-
kezlet s számos egyéb szerződés és egyezmény, 
melyek mind egy békés korszak megteremtését 
célozták. 

S az eredmény? A béke után epedő Európa 
ma lázasabban fegyverkezik, mint valaha. Tit-
kos katonai szerződések készülnek, véd- és dac-
szövetségek rendszere van ismét kialakulóban. 
A Közel- és Távolkeleten, az újvilág egyes álla-
maiban már ágyúszó döntött el felmerült bo-
nyodalmakat. Európa népei állandó nyugtalan-
ságban élnek, melyet a mindúntalan felbukkanó 
háborús rémhírek csak fokoznak. 

Ha nem is szegődünk azoknak a túlzóknak 
és sötéten látóknak a táborába, akik a jelekből 
egy közeli háború kitörését jósolgatják, mégis 
végzetes könnyelműség volna az előttünk pergő 
események felett szemethúnyni, vagy azokat 
csak érdektelenül és tétlenül szemlélni. A hely-
zet kétségtelenül komoly s veszedelmesen ha-
sonlít a világháború előtti általános feszültség-
hez. A hőn óhajtott békevilág mindezideig nem 
köszöntött be. 

Ezzel számolva, őszinte békevágyunk mellett, 
minden eshetőségre készen kell állnunk. Nagy 
hiba volna, ha a rohanó események fejleményei 
olyan készületlenül érnének bennünket, mint 
1914-ben. 

Ma már köztudomású, hogy egy korszerű 
hadigépezet megindítása gondos s minden térre 
kiterjedő előkészületek nélkül szinte lehetetlen. 

De kevésbbé ismeretes az, hogy ezeknek az 
előkészületeknek a hátterében oly láthatatlan 
erők is mozognak, melyeknek jó vagy rossz mű-
ködéséből egy jövendő fegyveres mérkőzés si-
kere vagy kudarca függ. 

Ezeknek a titokban szorgoskodó erőknek, a 
kémszervezeteknek harcmodoraira akarunk né-
mi fényt vetni, hogy ezzel az ellenük való vé-
dekezés rendszerének fontosságára rávilágít-
sunk. 

Tudnunk kell, hogy az ellenséges kémszerve-
zetek támadásai éppen olyan időkben vesznek 

nagyobb lendületet, amilyeneket az előbbi hely-
zetképben vázoltunk. 

A világháborút megelőző évtizedben a volt 
monarchia területén 80 kémet lepleztek le. 
Statisztikai adataink szerint a háború után 
a Csonkaország elleni leleplezett kémkedések 
száma 1933. év végével túlhaladta a 300-at! Ezek 
a számok kétségtelenül amellett bizonyítanak, 
hogy szomszédaink hatalmas kémszervezettel 
dolgoznak ellenünk, de intenek egyben arra is, 
hogy az ellenséges kémek beözönlése ellen min-
den rendelkezésre álló eszközzel védekeznünk 
kell. 

A védekezés rendszerének kiépítése az állam 
feladata. A kémek és nemzetellenes agitátorok 
elleni nehéz küzdelmet az állam erre hivatott 
szervei — a kémelhárító és nemzetvédelmi szer-
vek — folytatják. Minden állampolgárnak sa-
ját érdekében is kötelessége, hogy e szerveket 
felelősségteljes munkájukban a legmesszebb-
menően támogassa. A nemzetnek tehát a kém-
elhárító szervezetbe be kell kapcsolódnia. En-
nek pedig előfeltétele, hogy a nép széles réte-
gei az ellenséges kémkedés veszélyével és az 
e téren rájuk háramló teendőkkel tisztában 
legyenek. 

1. Miben áll a kémkedés és mi a céljai Min-
den állam hadvezetősége arra törekszik, hogy 
a várható ellenséggel szemben fölénybe ke-
rüljön. Ezt a fölényt rendszerint úgy éri el, 
ha az ellenség számára meglepetéseket tarto-
gat, vagyis háborús előkészületeit minél na-
gyobb titokban teszi meg. Ezeknek a titkoknak 
kifürkészését, vagy kikémlelését a kémszerve-
zeteknek kell végezniök, akik e célra megfelelő 
egyéneket állítanak szolgálatukba. 

Kém alatt értjük azt, aki hadititkainkat azért 
fürkészi ki, hogy azokat idegen állam tudomá-
sára hozza. 

A hadtörténelem számos példájából tudjuk, 
hogy a nagy hadvezérek — mint pl. Dzsingisz-
khán, Napoleon — fényes haditetteiknek alap-
ját mindig kémszervezetük körültekintő mun-
kája vetette meg. 

Á hadititok megóvásának nagyhorderejű ered-
ményét bizonyítja, hogy a németek gyors egy-
másutánban foglalhatták el a belga várakat. 
Miért1? Mert a várak ostrománál alkalmazott 



892 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ <57. B V F . 

30-5 cm-es osztrák-magyar és a 42 cm-es német 
ágyúk létezéséről és borzalmas hatásáról az 
entente-hatalmak csak a háború kitörése után 
szereztek tudomást. í gy nem volt módjukban, 
hogy a várakat idejekorán ellenállóképessé te-
gyék. 

2. Miben rejlik a kémkedés veszélye? Egy 
találó kapcsolat talán legjobban megfelel erre 
a kérdésre. Két kártyás ül egymással szemben. 
Az élelmesebbnek vagy akár ravaszabbnak si-
kerül valahogy ellenfelének lapjába betekin-
teni. Ellenfele a játszmát minden valószínűség 
szerint el fogja veszíteni, kiég akkor is, ha vé-
letlenül jobb lapja van, mint a másiknak. El-
veszti pénzét, nyugalmát, ideges lesz, ami újabb 
veszteségek kútforrása. 

í gy vagyunk a kémkedéssel. Ha az ellenség 
bepillantott rejtett szándékainkba és meglepe-
tésnek készült terveinkbe, máris gyengített 
bennünket, fölénybe kerül, mert megfelelő ellen-
intézkedéseket tehet. 

Ez az ellenséges fölény egy elkövetkezendő 
háborúban legtöbbször súlyos véráldozatokba 
kerül. 

Hány nemzet vérzett el Napoleon pöröly-
csapásai alatt, aki — mint mondta — egyik-
másik csatáját sohasem nyerte volna meg, ha 
kémjeitől nem kapja a jobbnál-jobb jelenté-
seket. 

A világháború egyik legfényesebb haditette, 
a tannenbergi győzelem, főkép annak volt kö-
szönhető, hogy Hindenburg a kiküldött hír-
szerzőinek körültekintő munkájából ismerte 
meg az oroszok gyenge pontjait. 

A tannenbergi csata olyan csapás volt az oro-
szokra, melyet nem igen tudtak kiheverni^s ez 
a cári birodalom összeomlásának előfutára volt. 

3. Mire irányul a kémkedés, mi érdekli a ké-
metf A kémkedés elsősorban természetesen 
honvédségünk ellen irányul, de általában a 
honvédelemmel kapcsolatos minden tevékeny-
ségünk ellen békében éppúgy, mint háborúban. 
Messzire vezetne, ha mindazt részleteznők, ami 
iránt a kém érdeklődik. 

A kém gyakran oly dolgok megállapítására 
is kap megbízást, amelyeket nem rejtünk vagy 
nem is rejthetünk véka alá. Ilyenek: a hon-
védség békebeli szervezete, állománya, gyakor-
latai stb. 

Politikai, gazdasági, pénzügyi téren is végez 
a kém megállapításokat, mert mindezt, ha nem 
is hadititok, az ellenséges hadvezetésnek el-
határozásainál mégis figyelembe kell venni. 

Különös súlyt fektet azonban az ellenséges 
kémszervezet a honvédelemmel kapcsolatos 
mindazokra az előkészületekre, melyeket nem 
nyiltan teszünk. 

A trianoni békeparancs, mint ismeretes, hon-
védségünk fejlesztése elé korlátokat szab. így 
többek között kiköti, hogy csak toborzott had-
sereget tarthatunk, melynek létszámát 35.000 
főben állapították meg. Nagyobb öblű ágyúk, 
harckocsik, hadirepülőgépek, mérgesgázok hasz-
nálata tilos. Erődítéseket nem építhetünk, tar-
talékokat nem képezhetünk. Ugyanakkor a 
bennünket övező kisentente-államok állig fegy-
verkezhetnek. 

Mind a három kisentente-állam kém szerve-
zetei élénken érdeklődnek, hogy a trianoni szer-

ződés előbb említett korlátait betartjuk-e? 
Ezek és ezekhez hasonlók után leskelődik az 

ellenséges kémszervezet. 
Ezért kémeket rendszerint honvédhelyőrsé-

gekben, a honvédelemmel kapcsolatos üzemek-
ben, gyárakban, raktárakban vagy azok körül, 
a határvidékeken, magasabb parancsnokságok 
állomáshelyén, szóval mindenütt fogunk találni, 
ahol azok katonai titkokat sejtenek. 

4. Hogyan, milyen eszközökkel dolgoznak a 
kémszervezetek és az általuk megbízott kémek1 
Erről már köteteket írtak s még lehetne köte-
teket írni. A kémnek minden eszköz, minden 
módszer jó, amely célhoz vezet. A legegysze-
rűbb cselfogástól a legagyafúrtabb gonosztet-
tig mindent felhasznál, ha ez szükséges. Szol-
gálatába állítja embertársainak hiszékenységét, 
gondatlanságát, pénzéhségét, nyomorúságát, 
tudatlanságát, bizalmát, nagyravágyását, gyű-
löletét éppen úgy, mint a technika legújabb 
vívmányait, repülőgépet, rádiót stb. 

Ne lássuk a kémben azt a titokzatos lényt, 
aminek általában a nép képzeletében él. Az 
igazi kém köztünk él, velünk cseveg, figyel és 
megállapít, de mindezt feltűnés nélkül, a lehető 
legtermészetesebb módon teszi. Épp azért oly 
nehéz felismerni. Erőszakhoz — lopás, betörés, 
emberölés, vagy általában oly cselekmények-
hez, melyek nyomot hagynak — ritkán s csak 
akkor nyúl, ha máskép nem ér célt. A kém min-
dent kerül, ami a figyelmet ráirányíthatná. 

Mindamellett vannak sebezhető oldalai, de 
ezeket rendszerint csak kellő tapasztalat után 
fogjuk észrevenni. 

Ha végigkísérjük a kém munkáját, a kikül-
detésétől megbízatásának befejeztéig, megálla-
píthatjuk, hogy: 

a) oda akar jutni, ahol valamit ki lehet kém-
lelni; 

b) ki kell fürkésznie: mily módon szerezze 
meg a megkívánt adatokat és 

c) módot keres, hogy a megszerzett adatokat 
a megbízójához juttassa. 

Béke idején ezeket a feladatokat jóval köny-
nyebb megoldania, mint háborúban, mert há-
borúban a kém munkája elé nagyobb akadá-
lyokat gördítenek. De a világháború egyes ér-
dekesebb eseteiből tudjuk, hogy a kémek nem 
ismernek akadályt és sokszor életük kockázta-
tása árán is eleget tettek megbízatásuknak. 

Nem volt ritka eset, hogy a kémeket repülő-
gépen szállították az arcvonalak fölött az el-
lenség háta mögé s ott a kém ejtőernyővel 
ereszkedett le. Az ejtőernyő azonban nem nyílt 
ki mindig s a kém halálra zúzódott. 

S ha sikerült a drótakadályon átjutnia vagy 
ejtőernyővel szerencsésen földet érnie — még 
nem volt túl a veszélyen, sőt akkor volt szük-
sége minden ravaszságára és elszántságára, 
hogy le ne leplezzék, mert ez a biztos halált 
jelentette. 

fíéke idején a kémnek nem kell ilyen akadá-
lyokkal megküzdenie. Bár határaink ellenőrzés 
alatt állanak, mégis, hogy ismerje fel az ellen-
őrző közeg a határátlépőben a kémet, ha annak 
útiokmányai rendben vannak, mindenféle iga-
zolványokkal rendelkezik? Ha pedig a kém az 
ellenőrzést el akarja kerülni, mai országhatá-



24. SZÁM NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 9 4 5 

rainkat némi ügyességgel nem nehéz bárhol 
átlépnie. 

A kémnek sokszor szerencséje van. Minden 
fáradság nélkül jut értékes adatok birtokába. 
Hogyan? Egyszerűen úgy, hogy vonaton, villa-
moson mellénk szegődik olykor, mikor éppen 
nem a nyilvánosság elé való katonai dolgokat 
tárgyalunk. A vita hevében hangosak leszünk, 
a kém legnagyobb örömére és kárunkra. 

Máskor bevetődik egy olyan vendéglőbe, 
amelynek egyik törzsasztala mellett hevesen 
politizálnak. Hát persze, hogy itt is megtud 
sokszor olyan dolgokat, aminek hasznát veszi, 
mert az egyik törzsvendég egy rábízott hiva-
talos titkot — hacsak suttogva is — szellőzte-
tett. A kémnek azonban jó füle van. 

Ha a vendéglőben nincs ilyen törzsasztal, 
mindig vannak olyan vendégek, akik szívesen 
barátkoznak meg sohse látott idegenekkel s 
egy-két pohár bor után többet mesélnek el, 
mint kellene. A kém, ha kell, igen kedven tud 
lenni. Szívesen fizet egy kis italt s olyan kelle-
mesen társalog, hogy feltett kérdéseire gyanút-
lanul válaszolunk. Nem mondunk neki titkot 
— mert véletlenül nem is tudunk —, csak azt 
tudta meg beszélgetésünkből, hogy pl. egyik 
jóbarátunk valamely fontos gyár alkalma-
zottja. Az ismeretség hamar létrejön. Most meg-
kezdi a gyári alkalmazott megostromlását. 
Mennyi mindent tud meg már most, ha vélet-
lenül beszédes emberre akadt jóbarátunkban. 
De lehet a barátunk nemcsak beszédes, hanem 
kártyás, könnyelmű vagy éppen pénzéhes is. 
Ezt a kém hamar kitapasztalja. Akinek pénz 
kell, annak szívesen ad, de ő is kér ezért vala-
mit, mégpedig sokat. Nem egyszer sikerül neki 
megkapni azt, amit kíván. 

Előfordulhat, hogy a kém barátunknál hiába 
tapogatódzott, de az ő révén megismert egy má-
sik gyári alkalmazottat, aki kötélnek állt. Így 
szövögeti a kém a hálóját, míg előbb-utóbb 
beleakad valaki. 

Falunkba katonák érkeztek. A környéken na-
gyobb katonai gyakorlatok vannak. Ugyanaz-
nap felkeres bennünket egy ügynök. Valamit 
kínál olcsó részletre. Talán sohse járt azelőtt 
ilyen ügynök a faluban. Mikor megkérdezzük, 
hogy érdemes volt-e eljönni, mosolyogva igent 
bólint. Sőt állítólag egy pár napig marad, mert 
váratlanul jó üzletet csinált. Másnap a katonák 
elvonulnak, de eltűnt az ügynök is. Ha utána 
néznénk, meggyőződhetnénk, hogy egy varrótűt 
se tudott eladni. Nem is az volt a célja. S ha 
még tovább kutatnánk utána, éppen abban a 
faluban bukkannánk rá, amelyben a tegnap ná-
lunk járt katonák pihennek. 

A trianoni határon túl rekedt véreink közül 
sokan nem akartak ott katonáskodni. Átszök-
tek hozzánk, mert magyar katonák akartak 
lenni. Bekerültek a honvédségbe. A kisentente 
kéinszervezetek ezen kaptak. Átküldték kém-
jeiket katonaszökevényként, hogy így a hon-
védségbe férkőzhessenek. 

Az úgynevezett közös határpályaudvarokon a 
túloldalról bejáró vagy ott tartózkodó vasúti 
és közbiztonsági személyzet könnyen lehet az 
ellenséges kémszervezet hű munkatársa. 

Így és még számtalan más módon jutnak a 
kémek a kívánt adatokhoz. Még csak egynéhány 

példa, hogy mily módon juttatja el a kém a 
megszerzett híranyagot, vagy kémjelentést meg-
bízójához: a kémszex vezethez. 

Ha kikémlelte azt, amivel megbízták, rend-
szerint visszatér kiküldőjéhez s személyesen, 
élőszóval mondja el a látottakat vagy hallotta-
kat. Ez kétségtelenül a legkevésbbé veszélyes 
módja a hírközvetítésnek. Csakhogy nem min-
dig alkalmazható. A kém, bármennyire szem-
füles legyen, nem képes mindent fejben tartani 
és ezért gyakran kénytelen feljegyzéseket, fény-
képeket vagy rajzot készíteni. Az ilyen feljegy-
zések -— jelekkel, számokkal, titkos írással, új-
ság- vagy csomagolópapiroson, könyvben, papír-
szeleteken, számolócédulákon — rendszerint 
úgy készülnek, hogy azokon a laikus nem igen 
tudna eligazodni, ha véletlenül kezébe kerülne. 
De nem is az ő dolga. Említettük ezt csak azért, 
meit a kém által elvesztett vagy a leleplezés 
veszélyének pillanatában eldobott feljegyzés 
könnyen árulójává lehet. Ezért ilyen talált, 
gyanús feljegyzést sohasem dobjunk el, hanem 
adjuk át hatósági közegnek. 

A hírközvetítés módszereiről még csak any-
nyit, hogy megszerzett híranyag továbbítására 
a kém a postát, távírót, futárt, postagalambot, 
fény- és látjeleket és esetleg egy e célra titok-
ban felállított rádió-adóállomást is felhasznál. 
Ez utóbbi hármat azonban rendszerint csak 
határzár esetén vagy háborúban veszi igénybe 
a kém. 

A világháború kémjeinek különösen a posta-
galamb tett jó szolgálatot. 

Fény- és látjeleket csak kisebb távolságra 
s rövid jelentések vagy csak egyes értesíté-
sek közvetítésére használtak. Eszközeik éjjel: 
lámpa, tűz, rakéta; nappal: színes zászlók, füst 
és más jól látható tárgyak. A híradás e neme 
ezért csak a határ vagy arcvonal közvetlen kö-
zelében alkalmazható. 

A világháborúban gyakrabban fordult elő, 
hogy csapataink mozdulatait, állásait, vagy 
más észlelhető ténykedéseit egy-egy magasabb 
helyen — templomtorony, hegy, fa stb. — meg-
húzódó kém megfigyelte s ezt fény- vagy látjel 
útján ellenségeinknek jelezte. 

A hír anyag továbbítása — bármennyire fur-
fangos és óvatos módon'történjék — oly műve-
let, mely gyakran árulójává lesz a kémnek, 
ezért jó, ha a hírközvetítésnek egynéhány gya-
koribb nemét ismerjük. 

5. Hogyan védekezzünk a kémek ellen és ho-
gyan támogassuk a kémelhárító szerveinket? 
Miután a kémek aknamunkájára legalább nagy 
általánosságban rávilágítottunk, — ha a fel-
sorolt néhány példából a tanulságot leszűr-
jük —, a védekezés módja is adva van. 

Annyit az eddig mondottakból már megálla-
píthattunk, hogy a kémek leleplezése és ártal-
matlanná tétele nem könnyű feladat. 

Sok tapasztalat és szaktudás kell ahhoz. Ezért 
ezt a munkát bízzuk mindig a hatósági köze-
gekre. 

A kémek ellen azonban nemcsak úgy véde-
kezhetünk, ha elfogjuk őket, hanem azzal — s 
nem utolsó sorban —, ha munkájukat megnehe-
zítjük. Vagyis oly akadályokat gördítünk elé-
jük, hogy egyáltalában nem, vagy csak nehéz 
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munka árán jussanak híranyag birtokába. Erre 
pedig sok mód van. 

Ha ezekből csak az alább felsoroltakat meg-
szívleljük, bizonyos, hogy a kémek nem fognak 
háboríttatlanul garázdálkodni. 

a) „Ne fecsegjünk!" Mindenekelőtt ezt a ta-
nulságot vonhatjuk le az eddig hallottakból. 
Katonai dolgokról, még ha ezek véleményünk 
szerint nem is képeznek katonai titkot, vona-
ton, villamoson, korcsmában, szóval mindazo-
kon a helyeken, ahol előttünk ismeretlenek be-
szélgetéseinket kihallgathatják, ne tárgyaljunk. 

Sohasem tudjuk, hogy az ilyen úgynevezett 
„négyszemközti" beszélgetésünket ki hallgatja 
ki s mire használja fel. Könnyelműen fecsegő 
emberek a kémnek tesznek nagy szolgálatot, 
mert gyakran igen értékes adatokhoz juttatják 
őket. 

Nemrég történt, hogy egy gyalogos és egy 
tüzérönkéntes a vasúti kocsiban katonasorsuk-
ról beszélgettek. A társalgást nyugodtan tovább 
folytatták akkor is, midőn egy jól öltözött úr-
telepedett a fülkébe, amelyben eddig csak ők 
ketten voltak. Az idegen úr újságba mélyedt 
s látszólag nem törődött két útitársával. De 
csak látszólag. Mert később kitudódott, hogy a 
két önkéntes beszélgetéséből egyik szomszéd-
állam kémszervezete olyan adatokhoz jutott, 
melyek nem valók a nyilvánosság elé. 

b) „A fecsegőt intsd le!" Ha társad nem arra 
való helyen katonai dolgokat tárgyaló beszél-
getésbe kezd, tereld a beszélgetést másra s 
figyelmeztesd társadat az ilyen beszélgetés ká-
ros voltára, mihelyst erre alkalmad van. 

c) , Idegenek iránt ne légy bizalmas!" mert 
nem tudod, hogy az idegen milyen szándékkal 
közelített meg s jóhiszeműségedet, bizalmadat 
nem használja-e ki mindannyiunk kárára. Mi-
előtt kérdéseire válaszolsz, gondolj arra is, 
hogy miért kérdezi ezt vagy azt. A kém gyak-
ran egynéhány elejtett szóból is hasznot húz. 

Jó szolgálatokat teszünk hazánknak, ha fa-
lunkba vetődött s esetleg hosszabb ideig ott 
tartózkodó oly idegen kilétével törődünk, aki-
ről nem tudjuk, hogy mi járatban van. Nem 
felesleges kíváncsiskodás ez, főkép határmenti 
vagy oly községekben, ahol honvédség, határ-
őrség állomásozik, katonai gyakorló- vagy lő-
terek, esetlég a honvédelemmel kapcsolatos 
gyárak, üzemek, raktárak vannak. 

d) „Legyünk óvatosak!" különösen azzal az 
idegennel szemben, aki feltűnően keresi barát-
ságunkat, ügyes-bajos dolgunkban készséggel 
áll rendelkezésünkre, ígéreteket tesz, kölcsönt 
ajánl, vagy egyéb módon igyekszik bizalmunkba 
férkőzni; 

aki feltűnően érdeklődik katonai dolgok iránt; 
akinek kiléte titokzatos, vagyis gyakran ide-

oda utazgat, gyakran más idegenekkel érintke-
zik, nagyobb pénzösszegekkel rendelkezik, so-
kat levelezget s mindennek oka még kiderítet-
len előttünk. 

Ha ezeket a figyelmeztetéseket állandóan 
szemmel tartjuk, a kémek aknamunkáját máris 

nagy mértékben megnehezítjük s ezzel a kém-
elhárítás terén jó munkát végeztünk. 

6. Mivel -legyünk a kémelhárító szerveink se-
gítségére? Kémelhárító szerveink nehéz mun-
káját azzal segíthetjük, ha oly jelenségeket 
vagy tüneteket, melyekből kémgyanúra követ-
keztethetünk, a legközelebbi közbiztonsági kö-
zegnek — csendőr, rendőr — vagy honvéd-
(határőr-) parancsnokságnak azonnal és lehető-
leg mindig szóban, minden feltűnés elkerülésé-
vel bejelentjük, még mielőtt erről bárki más-
nak említést teszünk. 

Azok a jelenségek, melyek alapján a kém-
gyanú rendszerint indokolt s amelyek gyakran 
a kém leleplezéséhez vezető .nyomoknak tekint-
hetők, tapasztalat szerint a következők: 

Kémgyanúsnak általában azt tekinthetjük, 
aki katonai célokat szolgáló épületekről, tár-
gyakról, berendezésekről, gyártmányokról fény-
képfelvételeket, rajzokat, vázlatokat készít; 

aki „hatóságilag tilos a belépés"-sel jelzett 
épületekbe, területre engedély nélkül belopód-
zik; 

aki hatósági engedély nélkül postagalambot 
tart, vagy akinek engedély nélkül működő rá-
dió-adóállomása van; 

aki más-más névre szóló igazolványokkal, 
okmányokkal rendelkezik, mint külföldi, ide-
oda utazgat s a hatóságnál nem jelentkezik, 
esetleg nevét és lakását gyakran változtatja; 

aki bevételeivel arányban nem állóan költe-
kezik; 

aki ismeretlen forrásokból pénzeket kap; 
aki a túloldali határszervekkel — csendőr, 

rendőr, határőr — igen jó viszonyban van s 
azok részéről bizonyos kedvezményben részesül. 

Ha az említett gyanúokokat észleljük, ez még 
nem bizonyítja azt, hogy az illető kém. Ezt a 
hatóság fogja kideríteni. Az észlelt gyanúok 
bejelentésén kívül tehát egyebet ne tegyünk. 

Ha előttünk ismeretlen egyénben sejtünk ké-
met, a hatóságnak — hatósági közegnek — az 
ismeretlen személyleírását, jellemző tulajdon-
ságait, vagy ismertetőjeleit is jelentsük be. 
A kémgyanúsnak vélt egyénnel való esetleges 
érintkezésnél magatartásunkkal semmiesetre se 
áruljuk el, hogy benne kémet sejtünk. 

A kémgyanús egyént figyelő hatóság vagy 
hatósági közeg esetleges megbízatásának — 
egyes, a kémgyanúval kapcsolatos részletek 
megállapítására vagy tisztázására — lelkiisme-
retesen s a tőlünk telhető legjobban tegyünk 
eleget, de sohase tegyünk olyat, amire nem 
kaptunk megbízást. 

Ha ismerős egyTént tartunk kémgyanúsnak, 
nevét, lakását s mindent, amit róla tudunk, be 
kell jelentenünk. 

Tudnunk kell végül azt, hogy a kémkedés sú-
lyos bűncselekmény, melyet a törvény sokévi 
szabadságvesztéssel, esetleg kötél általi halállal 
is sujt. De súlyos büntetés éri azt is, aki egy 
előkészületben levő kémkedési bűncselekmény-
ről tudomást szerezve, erről a hatóságnak azon-
nal jelentést nem tesz, vagy a kémnek a kém-
kedési bűncselekmény végrehajtásában, ha aka-
ratlanul is, segítségére van. 

21.461. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeum^körút 6. (F.: Thiering Richárd.), 
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A betlehemi szenl é j isteni fénye rá i rá-
n y í t j a lelki t ek in te tünke t az „örök e m b e r i -
nek, a családnak legeszményibb mintaké-
pére: a Szent Csa ládra és rávi lágí t ko runk 
egyik legnagyobb prob lémájának , a család 
vá lságának megoldására . 

A család az „örök emberi". Mióta ember 
él s ameddig ember i szív fog dobogni e föl-
dön, a család az ember legnagyobb földi 
kincsének, az erkölcsi és kul turá l i s életfej lő-
désnek fo r rá sa és hordozója . Család nélkül 
is elképzelhető u g y a n az ember f iz ikai élete, 
úgy mint az ál latoké, de a szellemi és er-
kölcsi k u l t ú r á r a született , az ál latvilág ala-
csony s z f é r á j a fölé h ivato t t ember élete, 
fej lődése és tökéletesedése csakis a család 
keretében, a n n a k meleg tűzhelyénél és védő-
szárnyai a la t t lehetséges. 

A család a t á r sada lom és a nemzet alkotó 
se j t je . Amin t az élő organizmus élete, fej lő-
dése, v i rágzása se j t j e inek egészségétől, vi-
ru lenciá já tó l f ü g g , akként az emberi társa-
dalom, va lamely nemzet élete, fejlődése, vi-
rágzása nem az egyén bármi ly nagyszabású 
kul turá l is vagy gazdasági alkotásával , ha-
nem csa lád ja inak egészséges erkölcsi at-
moszfé rá jáva l áll egyenes a rányban . S amin t 
a ha ta lmas tölgyet nem a v iha r dönt i le, ha-
nem a se j t j e in rágódó szú lassú sorvasztó 
m u n k á j a , ú g y va lamely nemzet é l e t f á j á t 
nem a ki i lháború vagy elemi csapások vé-
sze sodor ja el, h a n e m csa lád ja iban elhatal-
masodot t erkölcsi métely mérgező ha tása . 

Milyennek kell lennie a családnak, hogy 
a nemzet egészséges, éltető gyökere lehes-
sen? 

A családnak h á r o m nagy eszméje van, 

amellyel áll v a g y bukik a család, áll v a g y 
bukik valamely nemzet . E h á r o m eszme: 

I . Is ten. 
I I . Gyermek. 

I I I . Szentségi jelleg. 

I . 

A család első uralkodó eszméje az Isten 
eszméje. 

A család a l ap j a , ke re t j e : a házasság. 
Mi a házasság t 
N e m ideig-óráig t a r tó ba rá t ság . Nem ér-

dekszövetség, n e m szerződés, mely kölcsö-
nös akara t ta l fe lbontható , nem érzéki öröm 
élvezetére a lap í to t t múló együttélés, hanem 
életszövetség1, egy szabiid f é r f i és egy sza-
bad nő egy egész élet t a r t a m á r a kötött szö-
vetsége az emberiség legszentebb értékének 
és cél jának, a f a j f e n n t a r t á s n a k biztosítá-
sára . Szent kötelék súlyos kötelezettséggel, 
súlyos fe ladatokkal . Kölcsönös tisztelet, sze-
retet, hűség, egymás hibáinak kölcsönös el-
viselése s megbocsátása, az élet örömeinek 
közös élvezése, az élet kereszt jének közös 
hordozása, a gyermeknevelés önmegtagadó 
m u n k á j a , kölcsönös önfeláldozás stb., ezek 
azok az erények és feladatok, miket e köte-
lék mindkét fé l től egyarán t megkíván , a m i n t 
egy szellemes német költő m o n d j a : 

Zwei Seelen und ein Gedanke, 
Zwei Herzen und ein Schlag. 

K é t lélek: s egy gondola t ; két szív: és egy 
dobbanás . Ó, t e gyar ló , ha landó , ösztönös 
ember, honnan veszel erőt ezeknek az em-
berfele t t i f e lada toknak megoldására? ö n m a -
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gad, sa já t természetes képességeddel erre 
képtelen vagy. 

A pogány rómaiakná l a családi otthon 
legtiszteltebb helyén állott a háziol tár , a 
család házi is teneinek a szobrával. E lő t te 
égett a tűz. E z vol t a családi tűzhely. Min-
den fontosai)!) családi e lhatározás előtt itt 
gyű l t össze a család tanácskozni. S ha a csa-
lád elköltözött, h a a házat tűz v a g y víz fe-
nyegette, legelőször is a családi szentély 
is tenszobrait helyezték biztonságba. A ró-
mai család életének központja vo l t : az isten-
ség eszméje, a val lásos bit . Ebből merítet-
tek erőt az élet küzdelmeihez, v igaszta lás t 
az élet szenvedéseihez, innen tanácsot a nagy 
elhatározó lépésekhez. 

F ranc iaország legvallásosabb tar tomá-
nyában , Bre tagneban az a szokás, hogy 
amidőn a házasság ünnepélyes megáldása 
u t án a násznép leül a lakodalmi ebédhez, az 
asztalon a főhelyre teszik a legszebb tányér t , 
a legértékesebb evőeszközt, legcsillogóbb bil-
l ikomot, legtisztább abroszt, de ezt a helyet 
senki el nem fog la l j a . S ha az idegen azt 
kérdezi, hogy kit v á r n a k erre a díszhelyre, 
a f i a ta l házasok az t felelik: „Az t J r Jézus t , 
ő lesz a mi l á tha t a t l an vendégünk" . A bre-
tagnei vallásos nép a családi élet uralkodó 
eszméjévé teszi a val lást , az Úr J ézus tisz-
teletét és szeretetét. 

A családi életben ura lkodnia kell az Is ten 
eszméjének, a val láserkölcsi h i tnek. Ez ad 
erőt azoknak a magasz tos erényeknek elsa-
já t í t ásá ra , azoknak a fe ladatoknak elvégzé-
sére, melyek nélkül békés, boldog családi 
élet elképzelhetetlen. 

H i t nélkül a l j a s és szerencsétlen az egyén, 
m o n d j a Tolsztoj Leó. 

Min t m o n d j u n k olyan családról, melyben 
nem lobog a val lásos hit mécsese1? Mi lehet 
ott jólétben? Mi lehet ott szenvedés idején 1 
R á ú n á s , széthúzás, egyenetlenség, hűtlen-
ség, elmerülés az erkölcsi szennyben, szét-
hullás, elválás, gyermekek elzüllése, ka-
tasz t rófa . 

Csak a vallásos h i t ereje t u d j a a házas-
feleket a jólétben v issza tar tani az elbizako-
dot tság, megúnás s é lvezethajhászás veszé-
lyeitől, csak a hi t vigasztaló ha t a lma t u d j a 
a szenvedés szomorú v ihar fe lhő i t elűzni és 
a sa jgó szívekre gyógyí tó í r t önteni. 

Hol landiában fe l tűnően példás hűséges 
családi életet l á t t am. A gyermeká ldás ott 
családi öröm és büszkeség, elválás, szét-
húzás r i tka jelenség. Mi az oka ennek? A 
legtöbb családi o t thonban a feszületet lát-
t am a díszhelyen ki függesztve , a la t ta ez a 
háziá ldás volt o lvasható : 

Will in U huis nun Christus Kruis 
De Plauts van Eere gewen, 
Menige Kruis uiordt uit U huis 
Door Christus Kruis vertrewen. 
Ha Krisztus keresztjének 
A méltó helyet megadod, 
Krisztus keresztjével sok kereszttől 
Mentesül az otthonod. 

H a z á n k b a n a vallásos családoknál sok-
szor lehetett olvasni a fa l ra akasztot t Kr i sz -
tus-kép a la t t ezt a háziá ldás t : 

Hol a hit, ott a szeretet, 
Hol a szeretet, ott a béke. 
Hol a béke, ott az áldás. 
Hol az áldás, ott az Isten, 
Ki nem hagy el a szükségben. 

I I . 

A család második uralkodó eszméje: a 
gyermek. 

A házasság még nem család, azzá lesz, ha 
v a n gyümölcse, ha v a n gyermek. 

A m i n t ér tékte len olyan fa , mely gyümöl-
csöt nem terem, olyan növény, mely nem 
szaporodik, é p p ú g y erkölcsi és nemzeti szem-
pontból nem je lent értéket o lyan házasság, 
melynek nincs gyümölcse, mely bűnös aka-
r a t t a l száműzi a gyermekáldás t . 

A gyermeknemzés szándékos megakadá-
lyozása elsősorban bűn I s ten ellen, kinek te-
remtő tevékenységét korlátozza ezzel az em-
ber . Csak Is ten az élet és halá l u ra . Yétek 
a természet ellen, a házasság természet jogi 
cé l ja és rendel te tése ellen, me ly elsősorban 
gyermeknemzés és gyermeknevelés. E cél 
k izárásáva l a házasság érzéki é lvha jhá -
szásra a lap í to t t együttélés. 

Yétek az emberi ku l tú ra és civilizáció el-
len, mer t ezzel csökkenti az ember a kul-
t ú r a és civilizáció hasznos munkása inak , elő-
mozdítóinak, t a lán n a g y fák lyavivőinek szá-
má t . 

S végül súlyos bűn a nemzet és haza el-
len, melyet megfosz t polgárai tól , melyet 
szaporodásában, sőt fennál lásában veszé-
lyeztet , melynek s í r j á t ássa meg. E g y sta-
t i sz t ikus kiszámítot ta , hogy h a a mohácsi 
vész u tán minden m a g y a r házasságot kötöt t 
és erkölcsös családi életet élt volna, minden 
csa ládra á t lag n é g y gyermeket számítva, ma 
45 mill ió m a g y a r élne s nem volna Tr i anon . 
Még Tr i anonná l is súlyosabb következmé-
nyeiben az egyke- és a semmike-rendszer. 
Add ig , míg Bu lgá r i ában 1000 lélekre éven-
k in t 34, R o m á n i á b a n 33-3, Szerbiában 31 
születés esik, Csonka-Magyarországon oz a 
szám 1931-ben 23-7-re, 1932-ben 23-4-re sü-
lyed t le. K ö n n y e n ki lehet számítani , hogy 
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ha a környező ál lamok megmaradnak e 
születési a r ányszám mellett s ná lunk nem 
lesz e téren emelkedés, hány évtized múlva 
fog a m a g y a r e lsorvadni s beolvadni a kör-
nyező ál lamokba. 

Kétségkívül elismerem, hogy a gyermek: 

rozsdásodó és széthullni készülő kötelék 
megaranyozója s megacélozó abroncsa , büsz-
keség és ju ta lom, földi és természetfölöt t i 
érdem. 

Gyönyörűen jellemzi a gye rmek örömet 
sugárzó s boldogí tó hatásá t a csa ládban a 

Mária a kisded Jézussal. (Van Dyck festménye.) 

gond és verej ték, aggodalom és félelem, le-
mondás és áldozat, remegő kéz, dobogó szív. 
korábban he rvadó szépség, ko rábban őszülő 
h a j s korábban görnyedő hát . 

Mindez igaz, főleg a mai súlyos gazdasági 
viszonyok között. De van az éremnek másik 
oldala is. 

A gyermek nem igazságtalan s nem ide-
gen betörő jövevény, a gyermek Is ten kül-
dötte, öröm és boldogság, béke és életcél, a 

m a g y a r költő a gyermekszemről szóló költe-
ményében: 

Ezért a szempárért küzdök és verekszem, 
Enyém a napfény, a ragyogó élet, 
A gyerekszem. 

Titok és öröm a jövendő harcából, 
Ragyog egy szempár a kis fiam arcából. 
Tengermély szerelmek szép hótiszta gyöngye, 
Jézuska útjának két kicsi göröngyu. 



892 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ <57. BVF. 

Szűz Mária könnycseppje, imádság és ének, 
Gloria zengése ünnepi misének. 
Nap költe... Roráté... Üj fény a világon. 

Nem baj, ha lehullok, nem baj, ha öregszem, 
Enyém a napfény, a ragyogó élet, 
A gyerekszem. 

Enyém, ha kinyitja... Enyém, ha lehunyja, 
Nézi, hogy nézem és mikor elunja, 
Fölnéz a magasba sírva vagy nevetve, 
Lelkemet öntöm a ragyogó szemekbe. 
Ö bennük hiszek, ö bennük remélek, 
Enyém a szempár, a mosolygó szűz lélek, 
Anyuska szemének csöpp kicsinyke mása, 
Hitünk és szerelmünk új megálmodása. 

(Liszt Nándor: Gyerekszem.) 

III. 
A család harmadik uralkodó eszméje a 

szentségi jelleg. 
I s t e n és gyermek a család két legszentebb, 

két legdrágább kincse, a család két fókusza, 
e ket tő között kell le folynia a családi életnek. 

H o g y e két eszmének szoros egybetar to-
zandósága erősen kidomborodjék, ezért lett 
Gyermekké az I s t en . 

Jöhe t e t t volna, m i n t felnőtt ember szü-
lök nélkül , megje lenhete t t volna a n g y a l vagy 
egyéb természetfölöt t i jelenség a l a k j á b a n . 

De gyermek a k a r t lenni, szegény, gü-
gyögő, mosolygó kisdedként aka r t születni, 
szegény családban a k a r t mint békét, örömet 
osztó, engedelmes gyermek születni, hogy az 
egész vi lágnak évezredekre szóló érvénnyel 
meghirdesse, hogy ez a két eszme, I s t en és 
gyermek, e lválaszthatat lanul összetartozik. 
Ahol Is ten van, kell lennie gyermeknek is 
a családban s ahol gyermek van, kell lennie 
I s tennek is, aki erőt , kegyelmet, vigaszta-
lást ad a gyermek felnevelésére. 

É s ebből a két fenséges eszméből erkölcsi 
eredőként származik a család ha rmad ik , el-
engedhetetlenül fontos , szükséges és köte-
lező eszméje: a szentségi jelleg, azaz a fel-
bonthatatlanság. 

Ahol Isten él s ahol gyermek él a család-
ban, lehet-e ott még csak gondolni is elvá-
lásra, a kötelék fe lbontására? Hiszen sem 
az Is ten , sem a gye rmek azt meg nem en-
gedi. Az Isten a házasságot fe lbontha ta t lan 
szövetségnek teremtet te . „Amit I s t en egybe-
kötött , ember el ne válassza." (Máté 19, 6.) 

De nem engedi m e g az elválást a gyermek 
testi-lelki, földi-égi érdeke sem. A házas-
ságnak a célja nemcsak a gyermeknemzés, 
hanem a gyermeknevelés . A gyermeknek 
szüksége van szerető, gyöngéd a n y á r a s ko-
moly, engedelmességet követelő, tekinté lyt 
képviselő apára . 

É p p ezért, I s t ené r t és a gyermekér t , nem 

szabad és nem lehet elválni, hanem a hitve-
seknek együtt kell dolgozni és szenvedni, 
együ t t örülni és élvezni, együt t szedni ró-
zsát s együtt hordozni a töviskoszorút és a 
súlyos keresztet. A k i k ettől i r tóznak, akik 
ezt nem vál la l ják, azok nem hi tves társak , 
h a n e m bűntársak . 

K o r u n k b a n sokat beszélnek gazdasági 
válságról , pedig ennél sokkal súlyosabb az 
erkölcsi válság, a házasság, a család vál-
sága. Az a könnyelműség, az a lelketlenség, 
az a cinizmus, amely a házasságokat ma na-
g y o n sokszor létrehozza és rövid idő múlva 
szét robbant ja , m é g az ókori pogányoknál 
sem volt ismeretes. Sok sz tárnak r ú t lég-
köre az erot ikus irodalom szá rnyán be-
szivárog a keresztény családokba is és 
végső pusztu lássa l fenyegeti azok létét. É s 
ez az erkölcsüeg miazmás levegő, ez a 
lelki lepra ná lunk is nagyon e l ter jedt . Ma-
gyarországon a X I X . század közepéig isme-
ret len volt a válás . Klassz ikus í róink mű-
veiben nem ta lá lkozunk az „elvált asszony" 
a lak jáva l . 1896-ban 387 esetben mondot ták 
ki a házassági kötelék fe lbontását a magya r 
bíróságok Nagymagyaro r szágon . 1914-ben 
ez a szám felemelkedet t 3500-ra, de még min-
d ig a 18 milliós n a g y országban, 1932-ben a 
8 milliós csonka országban 4476 esetben 
mond ták ki a b í róságok a házassági kötelék 
fe lbontását v a g y megsemmisí tését . A hala-
dás óriási. H o v á ha ladunk? A ku l tú ra és 
civilizáció felé? Nem, hanem az erkölcsi 
romláshoz, az erkölcsi, nemzeti pusztuláshoz. 

El ismerem, hogy n a g y áldozat a sírig 
t a r t ó hűség, n a g y áldozat k i t a r t an i oly hit-
ves tá r s mellett, ak inek e lhervadt a szépsége, 
ak inek nehéz v a g y összeférhetet len a termé-
szete. Vannak t r ag ikus esetek, vannak ka-
tasz t rofá l i s helyzetek némely családban. De 
áldozat , önmegtagadás , lemondás, önfeláldo-
zás, szenvedés nélkül semmi szépet, neme-
set, nagyot nem lehet alkotni. A házasságon 
k ívü l álló egyénnek, a munkásnak , az ipa-
rosnak , a földmívesnek, a tisztviselőnek, a 
p a p n a k , az á l l a m f é r f i ú n a k is sokszor áldoza-
tot kell hoznia nemes célokért. A v a g y hősi 
ha lo t ta ink , r okkan t j a ink nem hoztak áldoza-
tot a hazáért? Igen, a csa ládban is kell hozni 
néha áldozatot, súlyos, f á j d a l m a s áldozatot 
a legnemesebb célokért : Is tenér t , a gyerme-
kért , a hazáért . Igaz, ha ez a három szent 
eszme csak álom, csak ábránd , ha az ember 
csak érzéki élvezetre született csúszómászó 
ál lat , akkor az elválás érthető. De igenis, van 
I s ten , igenis ér ték s n a g y kincs a gyermek, 
örök érték és szent eszme a haza és te 
gyar ló , halandó, küzködő ösztönös ember 
nem vagy állat, h a n e m Is ten f i a s ezért Is-
ten kegyelmével áldozatot kell hoznod, s a 
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családi élet szentségéért fel kell áldoznod ön-
zésedet, gőgödet, érzéki ha j lamodat , nyugal-
madat , kényelmedet, ha kell, életedet s vé-
redet. 

W a s a J á n o s f i n n király a középkorban 
E r i k svéd herceg fogságába ke rü l t . Wasa 
J á n o s felesége, J a g e l l ó Kata l in megjelent 
a svéd hercegnél s könyörgöt t f é r j e szaba-
donbocsátása érdekében. A svéd hercegnek 
megtetszet t az asszony s megígérte , hogy 
fé r j é t szabadon engedi , ha az asszony az 
övé lesz. Jage l ló K a t a l i n erre nem válaszolt, 
hanem lehúzta j e g y g y ű r ű j é t , á t ad t a a her-
cegnek azzal, hogy olvassa el a kar ika belső 
oldalára vésett szavakat . A bevésett mondás 
így szólt : Sola mors . Egyedül a halá l . Ez a 
válaszom, mondta az asszony s a r r a kérte, 
hogy h a f é r j é t nem engedi szabadon, őt is 
börtonözze be fé r j éve l együtt . A svéd her-
ceg te l jes í te t te az asszony kérelmét. Jagel ló 
K a t a l i n börtönbe men t s f é r j éve l együtt 
18 éven át ette a bö r tön keserű kenyeré t . 

Nem sok díva erkölcsi rú t élete a mi minta-

képünk, nem a mulatók lovag ja inak léha-
sága a mi ideálunk, nem a széthúzó s jobb-
ról-balról vétkező és szószegő hi tvesek á ru-
lása s gyermekeik erkölcsi n y o m o r a az, ami 
a hazának becsületére, hasznára válik. 

A magya r keresztény t an í tó csa lád jának 
ideál ja a betlehemi jászol mellet t összeku-
porodó glóriás szent család. I s t e n e család 
k i rá lya s gye rmek e család gyöngye s kincse. 
Tisz ta hi tvesi szeretet s halá l ig ta r tó hűség 
e család g ló r i á j a . Szegénység, e lhagyatot t -
ság, hidegség, üldözés, kereszthordozás és 
tőrdöfés volt e család földi élete. De meg-
dicsőült, me r t e há rom szent eszme: Is ten, 
gyermek, szentség eszméjét szerény és szen-
vedéstel jes életében megvalós í to t ta a bet-
lehemi jászoltól a kálváriái keresztig, a ná-
záret i kis háztól az örök megdicsőülésig. Ez 
a mi ideálunk. 

A betlehemi kisded békét fakasztó mo-
solya, szenvedést enyhí tő és lelki erőt n y ú j t ó 
kegyelme á ld j a meg a m a g y a r keresztény 
taní tók családi életét! 

ŰJRAÉLEDT KULTŰREOYEHtLETEK. 
írta : PETRI PÁL államtitkár. 

A magyar tanítóságnak kötelessége és fel-
adata, hogy hazai kultúregyesiileteink műkö-
dését figyelemmel kísérje, mert hiszen ezeknek 
a tevékenysége, ha talán, rideg számokkal 
mérve és pengőkben becsülve, nem is bír a ma-
gyar kultúra erősödése és terjesztése szempont-
jából döntő jelentőséggel, annyiban minden-
esetre kiváló fontossága van, hogy a kultúr-
egyesületek a társadalomnak bekapcsolódását 
jelentik a kultúra terjesztéséért és mélyítéséért 
folytatott nemzeti munkába, amely a múltban 
sem volt, de a jelenben sem lehet tisztán állami 
monopólium, hanem csak akkor lehet remé-
nyünk igazán átütő sikerek kivívására, ha min-
den kultúrtényező, állam, egyház és társada-
lom, kéz a kézben egymással harmóniában ba-
ladnak előre. Kultúregyesületeink mult évi 
munkája felett már azért is seregszemlét kell 
tartani, mert ezek az egyesületek a magyar 
tanítóság hatékony és aktív támogatása nélkül 
feladatukat nemcsak hogy megoldani, de mun-
kálni sem volnának képesek, tehát működésük 
a tanítóság ilyen irányií társadalmi működé-
sének fokmérője. 

Most két kultúregycsüíetről, a Julián Egye-
sületről és az Országos Magyar Iskolaegyesü-
letről szeretnék szólni, amelyek talán, az egy-
két régebbi, de ma már csak kisebb fontosság-
gal bíró kultúrszervezetet kivéve, az ilyen cél-
kitűzésű kultúregyesületek sorában a legjelen-
tősebbek. A Julián Egyesület 1933 június 27-én 
egyesült az Országos Magyar Iskolaegyesület-
tel, tehát ez az első alkalom, amidőn az egye-
sület kibővült munkaköre alapján végzett mun-

kája felett a magyar nyilvánosság bírálatot 
gyakorolhat. Örömmel kell megállapítanunk, 
hogy az erők központosítása és a közös célra 
törekvő szervezetek egyesülése ezen esetben a 
legiidvösebb hatást eredményezte és ez a példa 
igazolja, hogy mennyire helyes a jelenlegi kor-
mányzat nemzeti munkatervének 10. pontja, 
mely ezt mondja: „Tekintettel arra, hogy a 
társadalmi szervezkedés terén túltengés mutat-
kozik, szükségesnek tartom a hasoncélú társa-
dalmi egyesületek összevonását." Valóban akár 
a kulturális célú, akár a jótékonysággal fog-
lalkozó, akár bármilyen szakirányban tudomá-
nyos működést kifejtő egyesületeket vizsgál-
juk, mindenütt azt látjuk, hogy túlsók a szer-
vezet, amely egyrészt az adminisztráció túlten-
gését idézi elő és az igazgatásra fordított költ-
ségeket aránytalanul megnöveli, másrészt pe-
dig sokszor az egyes szervezetek közt össze-
ütközéseket okoz, vagy legalább is lehetetlenné 
teszi a meglevő társadalmi erők gazdaságos 
félhasználását. A szociális célú egyesületek te-
rén a helyes kooperáció biztosítása ügyében 
elég szerencsés kísérlet volt a fővárosban léte-
sített Népjóléti Központ, amely talán azért, mi-
vel a forradalmi korszakot közvetlenül meg-
előző időben létrejött alakulat volt, az ellen-
forradalmi időkben megsemmisült. Nézetem 
szerint ebből a magból lehetett volna valami 
egészséges központi szervezetet kifejleszteni és 
ha egyes vezetők nem voltak megfelelők, azok-
nak kicserélésével, ha pedig az adminisztráció 
nem volt jó, ennek megjavításával sikerült 
volna célravezető munkát kifejteni. És talán 
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kár volt az eszmét is elejteni azért, mivel egy 
ránknézve szomorú korszakban született meg. 
Hasonló célkitűzés hozta létre kulturális téren 
az Országos Közművelődési Tanácsot, amely 
azonban talán első vezetőjének, Károlyi Mihály-
nak forradalmi működésére való tekintettel, 
talán az ország megcsonkítottsága következté-
ben az elszakított területen levő tagegyletek-
kel (EMKE, DEMKE, FEMKE stb.) fennálló 
összeköttetéseit elvesztve — ha mint külön 
munkakört vállaló egyesület fennáll is —, nem 
tudta, mint központi szerv, irányító, munka-
kijelölő szerepét betölteni. 

Ezen tapasztalatok ellenére is maga az a 
gondolat, hogy a hasonló célú egyesületek egy-
mással kooperáljanak, feltétlenül helyes, de 
még helyesebb ennek az az újabb megvalósí-
tási módja, amelyet a nemzeti munkaterv java-
sol, hogy a hasoncélú társadalmi egyesületek 
összevonandók. A Julián Egyesület és az Or-
szágos Magyar Iskolaegyesület esetében az 
utóbbi eljárás alkalmaztatott és az így alakult 
ríj szervezet mindkét korábbi egyesület célját 
magáévá téve működik tovább. Tehát célja 
nemcsak az idegenben élő magyarság művelő-
dési, gazdasági és társadalmi téren való támo-
gatása, hanem itthon is a nem-magyarajkűak 
által lakott vidéken a magyar nyelv terjesztése 
és erősítése, a magyar szellem fenntartása. 

Az elmúlt év eseményei azt igazolják, hogy 
az erőknek ez a koncentrációja bevált, úgy-
hogy nagyon kívánatos volna, ha ez a tömörii-
lési folyamat nem állna meg, hanem mindazok 
a szervezetek, amelyek ebben a gondolatkörben 
fejtenek ki működést, követnék e példát. A 
megújult Julián Iskolaegyesület öi ömmel és 
szeretettel öleli keblére a hasoncélú alakulato-
kat, hajlandó velük kooperációra lépni, de még 
inkább kész ezekkel csatlakozás esetén egye-
sülni. Ezért az egyesület tagjait kéri, hogy 
azokban a hasoneélú testületekben, amelyekben 
szavukat felemelni módjuk van, hassanak oda, 
hogy az erők egyesülésének ezen elméleti és 
gyakorlati szempontból egyaránt nagyfontos-
ságú elve érvényesüljön és minél nagyobb tár-
sadalmi erőkoncentráeióval munkálhassák az 
előttük álló nagy feladatokat. 

Ezekután szabad legyen, már az ilyen össze-
fogás célszerűségének igazolására is, röviden 
rámutatni az új szervezet által eddig elért 
eredményekre. Az egyesület egyik feladatát, 
az idegenben élő magyar testvéreink gondozá-
sát, már 1904 óta végzi és ezen célkitűzését kül-
földön iskolák létesítésével, magyar egyesüle-
tek támogatásával, könyvtárak kiküldésével, 
folyóiratok járatásával, régebben pedig még a 
külföldön élő magyarok gazdasági szervezetei-
nek felügyeletével és irányításával is igyeke-
zett megvalósítani. A háború előtt létesült 
Julián-egyesületi boszniai és szlavóniai magyar 
iskolák a szerb uralom alatt mind megsemmi-
sültek. Az a 8261 magyar gyermek, amely a 
háború előtt az egyesület iskoláit látogatta, 
most a szerb állami iskoláknak szaporítja nö-
vendéklétszámát. Az Egyesület még 1918 őszén 
utasította 65 iskolájának 128 tanerőjét, hogy 

maradjanak a helyükön és a jugoszláv kor-
mánynak tegyék le az esküt- A tanítók erre 
készek is voltak, de a jugoszláv kormány az 
Egyesület összes tanítóit ennek dacára kiuta-
sította, a Szlavóniában és Boszniában levő in-
gatlan és ingó javakat lefoglalta és ma is ezek-
nek a tényleges birtokában van. 

Az Egyesület iskoláinak bezárása után nem 
maradt tétlenül, hanem igyekezett a nagy 
összeomlásból a menthetőt megmenteni. Egy 
ideig fenntartotta Pécsen inteinátusát, ahol a 
Szlavóniából hazahozott magyar tanoncifjak 
elhelyeztettek, hogy jövendő missziójukra elő-
készülhessenek, azaz szüleikhez hazatérve, falu-
jukban mint jó magyar iparosok, a magyál-
névnek becsületet szerezzenek, a magyarságot 
vezessék, irányítsák. Az Egyesület ezenkívül 
másutt is, például a pécsi Matessa Árvaházban 
is nevelt Szlavóniából hazahozott gyermekeket. 
Mivel azonban xíjabb gyermekeknek jugoszláv 
területről való kihozatala az ottani hatóságok 
intézkedései folytán lehetetlenné vált, ezek az 
akciók elsorvadtak és az internátust jelenleg a 
pécsi egyetem bérli gyermekklinikai célokra. 

Szlavóniai és boszniai akciója szünetelvén, 
az egyesület másutt igyekezett magának meg-
felelő működést biztosítani és ezért már évek-
kel ezelőtt Bécsben, Berlinben, Párizsban ma-
gyar elemi iskolai tanfolyamokat szervezett, 
legújabban pedig Milánóban is létesített ilyent, 
sőt tárgyalásokat folytat aziránt, hogy Brazí-
liába, Sao Paolóba is küldhessen ki magyar 
tanítót az ottani magyar iskolák irányítására 
és a magyar oktatás sikerességének előmozdí-
tására. Ezenkívül Szófiában egy egészen önálló 
magyar elemi iskolát is tart fenn. Mindezeket 
az intézményeket az Egyesület az ottani ma-
gyar egyesületekkel karöltve gondozza, amely 
szervezetek ezen tanfolyamok és iskolák helyi 
gazdái és a külföldi hatóságokkal szemben ők 
képviselik ezen intézményeket. 

A külföldi iskolák köziil talán legrégibb a 
bécsi, ahol az ott élő magyarok gyermekeinek 
oktatása céljából a tanerők szaporítása már 
régóta szükségesnek látszott, de, sajnos, egé-
szen a legújabb osztrák politikai fordulatig 
idegen állampolgároknak, főleg magyar tan-
erőknek, még ilyen tanfolyamokon való műkö-
dését sem engedte meg Bécs város tanácsa. 
Most azonban az osztrák rezsímváltozás után 
sikerült az egyesületnek régi vágyát teljesülés-
hez juttatni és az osztrák kormány jóváhagyá-
sával egy újabb tanerőnek is megadatott a 
munkavállalási engedélye, úgyhogy most már 
Bécsben két tanerő működik és három helyen 
89 tanulót oktat. 

Berlinben két helyen folyik magyar tanítás. 
Az 56 tanuló közül a legnagyobb rész magyar 
anyanyelvű volna, de, sajnos, még ezek között 
is sokan nem tudnak jól magyarul, mert ott-
hon szüleik is németül beszélnek velük. A sze-
génysorsú gyermekeknek az Iskolaegyesület 
villamosjegyet ad és lábbelit, hogy eljöhesse-
nek a tanórákra. Az iskola látogatása ingye-
nes, a gyermekek a tankönyveket a Julián 
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Egyesület, a tanszereket pedig az ottani Iskola-
egyesülettől kapják. 

Párizsban a Julián Iskolaegyesület annyira 
•együttműködik az ottani magyar egyesülettel, 
hogy tanítója nemcsak a beiratkozott 62 gyer-
mek oktatását látja el, hanem a Franciaországi 
Magyar Egyesületek Szövetségének titkári 
teendőit is végzi, dalkörüket vezeti. 

Milánóban a Berlini Magyar Iskolaegyesület 
volt elnökének agitációja eredményeképen az 
ottani Magyar Egyesület szintén elhatározta 
ilyen magyar elemi iskolai tanfolyam felállí-
tását és a Julián Iskolaegyesület egy magyar 
tanerőt már ki is küldött és a tanfolyam igen 
szép látogatottsággal a folyó év október havá-
ban megkezdődött. 

Bulgáriában is eredményesen működik az 
egyesület és összesen 82 gyermeket részesít ma-
gyar oktatásban. Szófiában már évek óta tart 
fenn az ottani magyar szervezet égisze alatt 
egy teljesen önálló magyar tanítási nyelvű is-
kolát és ezenkívül Lomban, Gebedjében, Mert-
vicán és Ruszcsukban kisebb magyar tanfolya-
mokat létesített, melynek növendékei a szófiai 
iskolákba járnak be vizsgákra. Az összes ta-
nulókat az egyesület ingyen tankönyvekkel 
látja el és legújabban ifjújági könyvtárt is 
küldött számukra. 

Ezeknek az iskoláknak és tanfolyamoknak 
szerves kiegészítő része a minden évben meg-
ismételt gyermeknyaraltatás. Az idegenben élő 
magyar szülők gyermekei Magyarországon 
öregbítik magyarnyelvi készségüket és ezáltal 
megkönnyebbül az iskola jövő évi munkája, a 
gyermekek megismerik hazánkat és így nem-
zeti érzésük erősbödik, ezenkívül a levegővál-
toztatás testileg is jót tesz nekik. Az 1934. év 
.nyarán 34 bécsi magyar gyermek nyaralt itt-
hon, kik közül 5 gyermek rokonainál helyez-
tetett el, 29 pedig a Zsófia Országos Gyermek-
szanatórium Egyesület balatonszabadi üdülő-
telepén nyaralt. Berlinből 73 gyermek érkezett 
Magyarországra, kik közül 3 Várpalotán, 6 Pá-
pán, 16 Rákosligeten, 17 Baján, 9 Balatonszaba-
diban üdült, a többi budapesti és pestkörnyéki 
rokonainál helyeztetett el. Franciaországból 90 
gyermeket hozott haza az Egyesület, kiknek 
legnagyobb része az Országos Gyermekvédő 
Liga szentendrei üdülőtelepén tartózkodott 1934. 
évi július hó 13-tól szeptember hó 7-ig. Bulgá-
riából pedig 40 tanuló jött haza, akik Szege-
den és Hódmezővásárhelyen voltak elhelyezve. 
Valamennyi gyermek útiköltségét és ellátását 
a Julián Iskolaegyesület fedezte. 

Másik szép akciója a Julián Egyesület-
nek a folyami uszályhajókon dolgozó derék 
magyar hajósok gyermekeinek oktatása, akik 
egész ifjúságukat a hajón töltik el, legfeljebb 
télen, a Duna zajlásának megindultakor tartóz-
kodnak néhány hónapig egy-egy téli kikötőben 
összpontosítva. Ezen gyermekeket a műveltség 
elemeire, írás-olvasásra a Julián Egyesület ok-
tattatja és az elmúlt évben is az ilyen tanköte-
les gyermekek részére az újpesti és a budapesti 
vámmentes téli kikötőben magyar elemi isko-
lai tanfolyamot tartott. A folyó tanévben pe-

dig ezen tanfolyamokon kívül még az óbudai 
és Bécs melletti freudenaui téli kikötőben fog-
lalkozik ilyen tanfolyam szervezésével. 

A Julián Iskolaegyesület működésének gerin-
cét az 1934. évben azonban már nem az idegen-
ben élő magyarok nemzeti gondozása képezte, 
hanem a Csonka-Magyarország területén lakó 
nem-magyarajkúak közt a magyar nyelv és a 
magyar kultúra megszerettetésének munkája. 
Ezen a téren a folyó évben megkezdett munka 
igen szép sikert mutat fel. Mit tett az Egyesü-
let ezen munkakörében1? Nemzetiségi vidékeken 
felnőttek és gyermekek számára magyar könyv-
tárakat létesített, magyar nyelv oktatásában 
kiváló eredményeket elért tanítókat pénz- vagy 
könyvjutalomban, vagy elismerésben részesí-
tett, a magyar nyelv elsajátításában legszebb 
eredményeket elért tanulókat szintén pénzzel 
vagy könyvekkel ajándékozta meg és iskolák és 
egyes gyermekek között százával terjesztett jó 
magyar gyermeklapokat. Például 50 pengő 
pénzjutalmat kapott 16 tanító. Elismerő ok-
levéllel 39 tanítót tüntetett ki az Egyesület, 
könyvet pedig 119 tanító kapott, úgyhogy az 
Egyesület összesen 173 tanítót ajándékozott 
meg. 

Az iskolásgyermekek közül azoknak csoport-
jából, akik a magyar nyelv tanulása terén 
a legkiválóbb eredményeket érték el, 15-öt ré-
szesített egyenkint 10 pengő jutalomban. Ezen-
kívül 100 tanuló részére járatja a Tündérvásár, 
100 tanuló részére az Én Újságom, 200 tanuló 
részére az Ifjú Polgárok, 100 tanuló részére a 
Kis Harang és 100 tanuló részére a Ki s Pajtás 
című gyermeklapot, tehát 600 tanuló számára 
járat magyar újságot- A jutalomra érdemessé 
vált gyermekek névsorát az illetékes állami, 
községi vagy felekezeti elemi iskolai igazga-
tók, tanítók javaslatára a kir. tanfelügyelők 
terjesztették be a Julián Iskolaegyesülethez és 
általában az egész akciót a tanítóság és tanfel-
ügyelőség bevonásával és teljesen ezekkel 
egyetértve bonyolítja le. 

A gyermekek serkentése mellett a Julián 
Iskolaegyesület minden más eszközt is meg-
ragad, mely a lakosság magyar tudását elő-
mozdítja és mindent elkövet, hogy neve ne-
csak ismertté váljék a nem-magyarajkúak kö-
rében, hanem az a hír is elterjedjen róla, hogy 
nemes céljait nemcsak agitációval, hanem tet-
tekkel és intézmények létesítésével is elő tudja 
mozdítani. Tehát már ezért is a gyermekek kö-
zött folyó munkán kívül a felnőttek között is 
erőteljesebben igyekszik terjeszteni nyelvün-
ket és a magyar könyvek olvasását. Célja ér-
dekében az 1934. évben 40 új könyvtárt létesí-
tett. Ebből 8 könyvtár a kultuszminisztérium 
által adományozott könyvekből állíttatott össze, 
32 pedig egészen a Julián Iskolaegyesület ala-
pítása. Az összes könyvek száma 3738 kötet, 
melyből 1526 darab a kultuszminiszter úr ado-
mánya, 2212 kötet pedig részben egyes nagyobb 
könyvkereskedő cégek (Franklin Társulat 530 
drb, Légrády Ottó 120 drb, Pallas K. R. T. 1000 
drb, Pfeifer Ferdinánd 10 drb, Singer és Wolf-
ner 10 drb, Szent István Társulat 99 drb, Stu-
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dium K.-T. 37 drb), részben a főváros könyv-
tárának (1200 dib könyv), részben pedig magá-
nosoknak ajándéka. A kultuszminiszter úr ál-
tal adományozott könyvekből 8 könyvtár léte-
sült idegenajkúak által lakott nagyobb góc-
pontokban, a Julián Iskolaegyesület által össze-
hozott többi könyvből pedig a határszélen 32 
olyan községben állíttatott fel kis könyvtár, 
amely községekben eddig magyarnyelvű köny-
vek nem állottak a falu intelligenciájának és 
magyai ul olvasni vágyó lakosságának rendel-
kezésére. 

A felsorolt néhány adat még nem meríti ki 
az Egyesület tevékenységét, hanem inkább csak 
illusztrálni akarja, hogy egyesült erővel, ál-
landó zajtalan munkával és a társadalom és 
a hivatalos tényezők, a lelkes magyar tanítóság 
és a tanulni vágyó gyermeksereg és kultúránk 
után vágyódó nem-magyarajkú testvéreink 
közreműködésével milyen szép eredményeket 
lehet elérni. 

A magyar pedagógusvilág kicsinyei és nagy-
jainak egyaránt figyelmébe ajánlom ezt a pél-
dát, amelyet ennél az egyesületnél az erők kon-

centrációjával elért siker nyújt. Mennyivel na-
gyobb eredményt érhetnének el úgy tudomá-
nyos, mint gyakorlati téren, ha erőiket egye-
sítve, ott pedig, ahol szükséges, rendszeres 
munkabeosztást és a teendők tervszerű meg-
osztását biztosítva, végeznék munkájukat. Ha 
például a tanügyi szakfolyóiratok megfelelően 
összevonatnának, mennyivel emelkednék szín-
vonaluk, rentábilisabb lenne kiadásuk. Ugyan-
így, ha például egyes pedagógiai problémák 
kidolgozásánál, a magyar tanügyi szakférfia-
kat különlegesen érdeklő egyes kérdések vizs-
gálatánál a tudományos munkát megszervez-
nék és munkamegosztást biztosítanának, meny-
nyire fokozná ez a munkaeredményességet! 

De szolgáljon e rövid tájékoztatás tanügyi 
szakembereinken kívül az egyesületi vezetőknek 
is buzdításul, a Julián Iskolaegyesület folyton 
szaporodó tagjai tábora számára pedig lelkesí-
tésül és az egész magyar társadalom számára 
komoly megfontolásul és annak bizonyságául, 
hogy erőinket egyesítve, komoly munkával 
mily eredményeket érhetünk el magyar test-
véreink javára és a magyarság megerősítésére. 

AZ CJ IÜKOL4 ÉS A LELKI EDZÉS. 
í r t a : S A L A M O N EMILIA. 

A . tanév végén a legkonzervatívabb vizsgabiz-
tosok is meglepődve vették észre, hogy az új 
tanterv szellemében dolgozó iskolák növendé-
keinek szemében valami biztos öntudatnak csil-
logó fénye ragyog. Láthatták, hogy a félelem-
nélkiili, meggyőződésből származó szeretet 
lánca fűzi össze a tanító és tanítvány lelkét s 
ez teszi öntudatossá és biztossá a gyermekek 
fellépését, tudását. S önfegyelmezett minden 
mozdulatuk. Valóban igaza van a Néptanítók 
Lapja egyik nagynevű cikkírójának, aki ezt 
mondja: ,,Az ilyen tanító-nevelőmunka nem-
csak művészet, hanent azt mondhatnók jó ma-
gyar kifejezéssel, ez több a művészetnél: ez 
kunszt. Ahol az egyénesítés, az egyéni erők fel-
ébresztése, igénybevétele, értékelése és formá-
lása új derűt, változatosságot, elevenséget, sze-
retetet, melegséget visz a munkába, de egyúttal 
hatalmas megkönnyebbülést és gazdag eredmé-
nyeket is biztosít. Ebben az egyenesítő, tervező, 
alkotó munkában a tanító munkája valóban 
művészi munka, alkot valóságot, elvitathatat-
lan valóságot, valóságos érzést, valóságos esz-
mét ad, valódi akaraterőt fejleszt, akaratot in-
dít és végül egy egyénileg megnyilvánuló em-
bert formál. Hogy a nevelő munkájának az 
eredményét nem lehet tárlatra vinni, az nem 
baj. A baj az, hogy a társadalom nem ismeri 
sem az ifjúság lelkét, sem önmagát teljesen, 
mert ha ismerné, máskép ítélné meg ezt a taní-
tói művészetet." 

Az idén egy orvos kíváncsiságból végighall-
gatott egy vizsgát s utána így nyilatkozott: 
„Igazán nem hittem, hogy hétéves gyermek 
ilyen öntudatos, biztos fellépésű is tud lenni. 

Egytől-egyig minden tanulónak a szeméből 
annyi öntudatosság ragyogott, hogy a legna-
gyobb elismerést érdemlik meg a mai iskolák 
tanítói." 

Ezek után boldog büszkeséggel úgy érez-
tem, már közel vagyunk az új tanterv gyö-
nyörű célkitűzésének megvalósításához: „hogy 
a hazának vallásos, erkölcsös, értelmes és ön-
tudatosan hazafias polgárokat neveljünk, kik 
az általános műveltség alapelemeit bírják és 
képesek legyenek majd ismereteiket a gyakor-
lati életben értékesíteni". 

De boldog büszkeségemet, megelégedésemet 
némikép lelohasztotta a Néptanítók Lapja jú-
lius 1. számában Kemény Ferenc tollából meg-
jelent „Lelki edzés" című cikknek az a szaka-
sza, amely szerint: „Az új iskola nem szolgálja 
a lelki edzést!" 

Az új tanterv megjelenésének már nyolcadik 
esztendejét éljük, de úgy látszik, még mindig 
vannak az új iskolának vadhajtásai. S azok, 
akik az új iskola szellemét kárhoztatják, csak 
e vadhajtásokat ismerhetik. Az igazi új iskola 
tanítója előtt örökké a tantervnek már előbb 
idézett célkitűzése ragyog. Mi nem akarjuk és 
nem tesszük szabadossá a gyermeket, hogy 
fékevesztetten mindenki azt tegye, ami neki 
tetszik, ami őt érdekli! Nem is kényeztetjük a 
gyermekeket, hogy paradicsomnak vagy mézes-
kalácsboltnak nézze az iskolát. Nem! A mi isko-
lánkban szerető testvéries, megértő, szorgalmas 
munkásságnak a jóleső nyugalma uralkodik, 
ahol érdemet csak szorgalommal és jósággal 
lehet szerezni még egymás előtt is. 

A mai idők igazi tanítója mélyen, egész lel-
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kével átérzi Hóman Bálint vallás- és közokta-
tásügyi miniszternek a képviselőház 1933. évi 
május 31-i ülésén elhangzott szavait: „Az iskola 
feladata az új nemzedék egészséges és egyön-
tetű világnézetének kialakítása, a beteg magyar 
lélek meggyógyítása, hogy az iskolából kike-
rülő fiatalság majdan a nagy világnézeti harc-
ban meg tudja állani a helyét." Mi csak a lei-

Minden gyermeknek van valami külön tehet-
sége. Az új iskola tanulóit ckos vezetéssel 
hozzásegíti ezen képességeinek helyes irányban 
való kifejlődéséhez, mert igazán tökéletes mun-
kát csak az végezhet, aki munkáját, hivatását 
egész lelkével szereti — legyen az bármily fog-
lalkozási ág —, s nemcsak kényszerű rabszol-
gája annak. Ha mindnyájan hivatásszeretetből 

Artisztikus házak 
a Virág-Benedek-utcában. 
Szemközt a (Rác-) 
Sz. Imre-fürdő; 
állítólag Mátyás király 
a családja számára építtette. 

(Mutatvány Rexa-Somogyi 
Tabán c. művéből. 
Lásd 951. oldal.) 

ket szabadítjuk fel a betűk és mások szellemé-
nek lenyűgöző hatalma alól. S a régi iskolák 
betűmagolástól dohos levegője kicserélődik a 
mezők illatával, a föld szagával, a munka meg-
becsülésével, a való élet jelenségeinek meg-
figyelésével és küzdelmével. Mert a mások ál-
tal leírt holt betűk helyett életet viszünk az 
iskolánkba! 

Azt sem a betű szerint kell vennünk, hogy 
csak azt nyujtsuk a gyermeknek, ami őt érdekli 
s a gyermekre kell bízni annak megválogatását 
is, hogy mi érdekli őt. Mert hiszen ha így értel-
mezzük s megkérdezzük a gyermektől, mivel 
szeretnek foglalkozni, az egyik csak rajzolni, a 
másik faragni, a harmadik csak olvasni stb . . . 
szeretne. Az élet, minden vonatkozásában ér-
dekli a gyermeket, ezért életet viszünk be az 
iskolánkba! 

dolgoznánk, mily más lenne a világ képe! De 
emellett a mai iskola növendékeit megismerteti 
az élet mindazokkal a jelenségekkel, amelyek 
életét vagy munkáját gátolják, vagy elősegítik 
s birtokába juttatja mindazokat az ismereteket, 
amire az életben szüksége lehet, hogy így a 
mai mostoha viszonyok között is — amint mon-
dani szokták —, a jég hátán is megéljen. 

Minden ismeretet úgy nyujtsunk a gyermek-
nek, hogy az érdekelje s szinte maga vágyakoz-
zék annak megismerésére. Akik csak minta-
tanításokat hallottak az új tanterv szellemében 
vagy könyvből olvasták csak Drozdy Gyula 
tanításait, azt tartják, így csak néha-néha lehet 
tanítani. De én, ki abban a szerencsés helyzet-
ben voltam, hogy többször hallhattam Drozdyt 
iskolájában is s láttam, mily egyszerű, termé-
szetesen szívből jövő minden szava s peda-
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gógiailag mennyire alátámasztott tanításának 
minden mozzanata, merem állítani, hogy rész-
ben osztott s 87 növendékes osztályomban lehet 
úgy tanítani. Nem olyan ördögi mesterség az, 
nem kell hozzá csak szív és lélek, gyermeksze-
retet és pedagógiai tudás, rátermettség. Rá le-
het szoktatni a gyermekeket arra, hogy minden 
iránt érdeklődjenek, így minden mesterkéltség 
nélkül érdekli a gyermekeket a tanítás.* Pél-
dául a tavasszal az iskola udvarán a melegágy-
ban egy béka volt. Az egyik gyermek ki akarta 
dobni, de a másik nem engedte, hátha hasznos 
az ott? Megindult a vitatkozás, érvelés, meg-
figyelés. Szinte égtek a vágytól, hogy mindent 
megtudjanak a békáról, amit eddig nem tudtak. 
Megfigyelés közben, rajzolásom után maguk 
hoztak össze mindent, amit meg akartam taní-
tani. Mindenki érdeklődött s tudása biztos és 
maradandó volt. Míg ha könyvből adtam volna 
fel, talán kemény, kínos munkával a tanulók 
fele megtanulta volna a szavakat, a másik fele 
nem, mert nem érdekelte volna őket. De hogy 
az ilyen könyvtudásnak az életben soha hasz-
nát nem vették volna, az bizonyos. 

Nincsen olyan dolog, oly elvont tárgy, amit 
a mai iskola vérbeli jó tanítója érdekessé ne 
tudna tenni. Pl. az egyszeregy a maga száraz-
ságában érdekelheti-e azt a hatéves gyermeket? 
De a csirkének két lábát, a kis kurtafarkú négy-
lábú malacot, a kocsinak négy kerekét stb. 
minden gyermek örömmel rajzolgatja s mire 
lerajzolta, játszva meg is tanulja a kétszer-
kettőt. 

De ezzel nem kényeztetjük, nem puhítjuk el 
a gyermekeket. Hiszen legerősebb az, aki ön-
magának tud parancsolni s tudja magát fegyel-
mezni. S kérdem, melyikhez kell nagyobb ön-
fegyelmezés? Ahhoz-e, hogy a passzív részt 
véve a tanításban, tudjunk hallgatni, vagy ah-
hoz, hogy aktív részt véve abban, illedelmesen, 
egymásra figyelve, önfegyelmezéssel tudjunk 
beszélni, cselekedni? Én legalább tanítványaim-
tól szigorúan megköveteltem, hogy mindenkor 
öntudatos, értelmes, önfegyelmezett, kötelesség-
teljesítő és illedelmes gyermekek legyenek. Kik 
érzik ugyan a szeretetet, de tudják, hogy a rend 
érdekében katonás fegyelmet kell maguk között 
tartani. Mert a jó tanító erélyes és gyengéd. 
De a gyengédség soha se legyen gyengeség! 
A szigorúság sohasem lehet türelmetlen szigo-
rúság, hanem a szeretet sugarától áthatott ne-
mes szigorúság. 

A tekintély, szülők, tanítók tiszteletét, a mun-
kásságot, a feltétlen engedelmességet stb. mi, 
az új iskola hívei is, elengedhetetlen követel-
ménynek tartjuk. D e nem vak félelemből szár-
mazó, hanem belátáson alapuló, szíves, önkén-
tes engedelmességre törekszünk. Mert az ember 
érzelmi és akarati lény, ezért az érzelmi és aka-
rati élet területét karoljuk fel. Egész embert 
csak így tudunk nevelni! Erős akarat hajlandó 
lesz követni azt, amit az értelem belát. Hogy az 

* Az érdeklődéskeltés pedagógiáját kell szem előtt tar-
tanunk, ha a gyermek érdeklődését fel akarjuk kelteni s 
ébren tartani. (Szerk.) 

új iskola képes a lelki edzésre és ezen eszmék 
megvalósítására, legjobban bizonyítja az a 
tény, hogy a szülők mind a legnagyobb elisme-
réssel emlegetik, hogy mióta gyermekük ebbe 
az iskolába jár, otthon is szolgálatkész, enge-
delmes, egészen kicserélődött jó gyermek. 

Az igaz, hogy fájdalom és csalódás az a két 
érzés, amely az embert végigkíséri egész életé-
ben. Az igazságtalanságok elviselésében sem 
kell szűkölködnünk, mindannyian tapasztalhat-
juk, hogy az életben az igazságtalanság van 
túlsúlyban. De azzal, ha iskolánkban a gyerme-
ket csak hozzászoktatjuk a fájdalom, csalódás 
és igazságtalanságok türelmes elviseléséhez, 
vájjon egyengetjük-e egy jobb, boldogabb jövő 
útjait? Véleményem szerint ezzel a mindenbe 
beletörődő hozzászoktatással éppen nem nevel-
hetünk kiegyensúlyozott lelkű, erősakaratú 
egyéneket, hanem csak elfásult, törődött félem-
bereket, akiknek csalódások és igazságtalansá-
gok türelmes elviselésére hozzászoktatott, meg-
rendült akaratereje csakugyan képtelen minden 
erőfeszítésre. Ilyen emberekre pedig a jövőnek 
nincs szüksége! Ilyen hozzászoktatással, jaj, de 
messze vagyunk a népiskola és kultuszminisz-
terünk gyönyörű célkitűzésétől! Nem! Nekünk 
éppen azt kell megéreztetni a gyermekekkel, 
hogy bologabbá csak úgy tehetjük az életet, ha 
senkinek sem fájdalmat, sem csalódást nem 
okozunk s még ellenségeinkhez is jók és igaz-
ságosak vagyunk. Mert nem ruha és születés, 
hanem lélekszerinti nemes, sziklaszilárd jel-
lemű, jó és áldozatkész egyének tehetik szebbé 
az életet s boldogabbá mindnyájunk számára a 
világot! De anyámasszony-katonákra, kik az 
életnek tehetetlen dib-dáb játékszerei, kik arra 
hajolnak, amerről a szél fúj, valóban senkinek 
sincs szüksége. 

A mi iskolánkban a gyermeknek éreznie kell, 
hogyha mindenki fájdalmat, csalódást okozott 
is neki, ha más igazságtalan is körülötte, de a 
tanítója, az soha! Az ő tanítója mindig jóságos 
és igazságos. A gyermek érezze, hogy őt min-
dig megértik. A jó tanító mindig a gyermek 
lelki orvosa s a gyermek lelkében megdönthe-
tetlenül éljen a hit, hogy mi őt mindig segíteni 
akarjuk! Igazságos és jó tanítónak legfeljebb 
pajkos, de rossz, engedetlen tanítványai nincse-
nek. Sokszor a rossznak minősített gyermekek-
ben van a legerősebb jellem, mert rosszaságuk 
csak éppen abban áll, hogy nem tudnak fejet 
hajtani az igazságtalanság előtt s nem tudnak 
lemondóan beletörődni, hanem lelkük lázado-
zik a csalódás és igazságtalan fájdalom ellen. 
A mi új iskolánk tanítója megérzi ezt s hozzá-
értő lélekkel bánva a gyermekekkel, ezért lesz-
nek sokszor a legrosszabbnak mondott gyerme-
kekből mindenre áldozatkész tanítványok a ta-
nítóművész vezetése alatt. 

Hogy még egyetemesen nem érezhetők az új 
iskola lelki edzésének előnyei, annak oka ab-
ban rejlik, hogy lélekben még a tanítóságnak 
osak egy kis része az igazi nemes értelemben 
vett új tantervnek a követője. Így természetes, 
hogy amit csiszolunk egy év alatt a gyermek 
lelkén, másik évben elveinkkel ellenkező elve-
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ket valló tanítóhoz kerülve, az ellenkező hatá-
sok lerontják azokat. Csak később, mikor már 
a gyermek érettebb ésszel tud gondolkozni, ak-
kor jelentkezik lelkében a gondos nevelés ha-
tása. í gy egy volt tanítványom, mikor kikerült 
a kezem alól, hat év múlva köszönte meg levél-
ben a jóságomat, amikor mint kis béresgyerek 
hasznát vette becsületes szorgalmának és jósá-
gának s akkor érezte meg igazán lelkemnek át-
formáló erejét. 

Igaz, a régi és új iskola ügye még nincs vég-
leg elintézve s a túlzók valóban ártalmára van-
nak a nevelésügynek. De szeretném, ha mind-
azok, kik idegenkednek az új iskola szellemétől, 

úgy tennének, mintha szeretnék s hiszem, hogy 
a nemes értelemben vett új iskolának leghívebb 
követőivé és művelőivé lennének. Mert a mi 
zászlónkra nem hangzatos szavak vannak 
vésve, hanem a lelkünkbe vannak beleégetve 
ezen igék: imádság, szeretet, szorgalom, becsü-
letes jóság! S ha ezeknek kisugárzó fénye be-
világít s beleég az embermilliók lelkébe, nem 
kell félnünk, a boldogság fénye beragyogja 
még a magyar ege t ! . . . De ehhez törhetetlen 
hit, akarat és kitartás kell! S akkor felkél a 
nap megint. S az új honfoglalók mi leszünk, a 
magyar éjszakák világító fáklyái, magyar nép-
nevelők! 

A G Y E R 1 E K TÖRTÉNETI ÉRZÉKÉNEK 
FELKELTÉH£ É$ FEJLESZTÉSE. 

í r t a : ÚJVÁRY G Y U L A . 

Á . z „érzék" szó átvitt értelemben használt 
tartalmával általában kétféle értelmet fejezünk 
ki. Vagy azt, hogy valakinek örökölt vagy 
szerzett diszpozíciók folytán bizonyos képessé-
gei vannak (érzéke van valamihez), vagy pe-
dig a már kifejlesztett képességek értékét (jó 
érzéke van). í g y például, ha azt mondjuk, hogy 
valakinek érzéke van a zenéhez, a zenemű-
vésszé való kifejlődés lehetőségeit állapítjuk 
meg. Ha pedig azt mondjuk: „jó zeneérzékkel 
megkomponált mű", akkor már a produktum 
értékelésével a képességek fejlettségét ismer-
jük el. (Ugyanilyen értelemben szoktuk hasz-
nálni pl.: „helyes nyelvérzékkel megírt dolgo-
zat", vagy „szépérzékkel berendezett lakás", 
vagy „szociális érzékkel oldotta meg a felada-
tot" stb.) Ha mármost a gyermek történeti ér-
zékének felkeltéséről ós kifejlesztéséről beszé-
lünk, azt kell megállapítanunk, hogy nekünk 
ad analogiam a tartalmat fedő mindkét érte-
lemre szükségünk van, mert egyrészt képessé 
kell tennünk a gyermeket a történelemnek 
mint kultúranyagnak megkedvelésére, megér-
tésére, másrészt pedig a benne való elmélye-
déssel ki kell a gyermekben fejlesztenünk azt 
'a történeti érzék bélyegét magán viselő lelkü-
letet, amellyel a történelem tanulságait meg-
értve, harmonikusan tud beleilleszkedni a nem-
zet közösségébe. Ezen a ponton megtaláljuk a 
kapcsolatot a történettanítás eszményi célja 
ós a történeti érzék kifejlesztése között is, mert 
a fentiek alapján kimondhatjuk, hogy akinek 
a nemzeti életre való felkészültsége pozitívu-
mokban nyilatkozik meg s a nemzeti együttes 
célok érdekében való közreműködésre a törté-
nelem tanulságain alapuló készsége van, az 
valóban történeti érzékkel illeszkedik a nem-
zeti sorsközösségbe, tehát van nemzeti tuda-
tossága, vagyis „öntudatosan hazafias polgára 
a hazának". (Megkülönböztetés céljából nevez-
zük ezt tudatosságban értékelt történeti érzék-
nek.) 

Az elmondottakból tehát az következik, hogy 

a történeti érzék felkeltésének és kifejleszté-
sének kettős folyamata egyrészt a nemzeti tu-
datossághoz vezető képességek és készségek ki-
alakítását, másrészt a képességeknek a tiszta 
nemzeti tudatosságig való kifejlesztését jelenti. 
„Az tartozik egy nemzethez, — állapítja meg 
Kornis Gyula, — aki magát a nemzeti közös-
ség tagjának érzi, ennek kollektív értékelő 
állásfoglalásában osztozik; az az öröme és fáj-
dalma, ami a nemzeté; azt tartja jónak és jo-
gosnak, ami a nemzeti közösség java." Kétség-
telenül ez a tartalom szüremlik ki az Utasítás 
történettanítási célkitűzésének abból a kitéte-
léből is, mely „a magyarság évezredes küzdel-
meinek szemléletéből a mult iránti érdeklődés 
és bizonyos fokú történeti érzék kifejlődését" 
kívánja. 

Ha mármost a továbbiakban lélektanilag kí-
sérjük figyelemmel az előbb említett érzékek-
nek és a történeti érzéknek fejlődését, azt lát-
juk, hogy ebben a tekintetben is analógia áll 
fenn közöttük. Igaz ugyan, hogy a fenti érzé-
kek legtöbbje rendszerint öröklött hajlam 
adottsága, de az érdeklődésben való megnyil-
vánulás közös jellemvonásuknak tekinthető. 
Ha az érdeklődést gátló körülmény meg nem 
szünteti, folyamatos, fokozódó lesz, s közremű-
ködése rendszerint érzelmi motívumok hozzá-
járulásával a szellemi és akarati erőknek egy 
irányba való koncentrálását szüli és így a ké-
pességeknek az érdeklődéstől megjelölt irányba 
való kifejlődését eredményezi. Hasonló lelki fo-
lyamat jellemzi a történeti érzék fejlődését is. 
Itt ugyan szó szerinti értelemben hajlamos je-
lenségre mint olyanra általában nem hivatkoz-
hatunk, ellenben a történelmi érdeklődés meg-
nyilatkozásának csiráját megtaláljuk a gyer-
mek meseszeretetében, mesekedvelésében. Itt 
ne csak arra a herbarti megállapításra gon-
doljunk, mely szerint a gyermekben kiapadha-
tatlan érdeklődési forrás van, hanem elsősorban 
azokra a belső élményekre, amelyeket a mesé-
vel kapcsolatban átél a gyermek. Nemcsak 
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azért jelent a gyermek számára lelki szükség-
letet a mese, mert csapongó képzeletvilágát 
foglalkoztatja, mert szellemileg cselekedteti, 
hanem mert érzelmi ós akarati világát is moz-
gásba hozza, s így tudat alatt lelke fejlődési 
folyamatának egy parányi darabját éli benne. 
Az emberi léleknek saját lényege kibontakoz-
tatására irányuló törekvése a gyermeknél jó-
részt meseszeretetében nyilatkozik meg. A tör-
ténelem is belső élmények által formál; így 
azt mondhatjuk tehát, hogy a mese lélekfor-
máló hatása csaknem azonos lelki tényezők 
munkájával jut kifejezésre, mint a történelemé. 
Tervszerűségünk lényege éppen azért ezen az 
első fokon az, hogy a gyermek érdeklődését 
jól megválasztott mesékkel és rendszeres me-
séléssel fenntartsuk, fokozzuk, s lassan, a gyer-
mek értelmi színvonalához mérve, a történelem 
területe felé vezessük. Ezen az alapon, s ily 
messze terjedő célok kitűzésével a mesének 
már a családi nevelésben is nagyobb létjogo-
sultságot kellene biztosítani, mint amilyenben 
ezidőszerint, különösen napjainkban, részesül. 
A tapasztalat ugyanis, sajnos, azt mutatja, 
hogy az átlaggyermekek tekintélyes százaléka 
vagy egyáltalán nem hall mesét, vagy válo-
gatlan, rossz mesékkel elégítik ki mesevágyát. 
Az iskola van hivatva e téren a család mu-
lasztásait pótolni, még pedig: egyrészt a szülői 
értekezleteken történő irányító munkásságá-
val, másrészt a mesedélutánokkal, mint hiányt 
pótló tevékenységgel. 

De más vonatkozásban is megtaláljuk a gyer-
mek történeti érdeklődésének csiráját, még pe-
dig azokban a multat kereső kérdéseiben, me-
lyeket minden tárgyi kapcsolat nélkül, önként 
intéz a környezetéhez. (Itt csak néhányat sza-
badjon kiragadnom hat és féléves kisfiámon 
végzett gyermekmegfigyeléseimből. Pl. Mit csi-
nált a kiscica éjjel az udvaron, amikor nem 
csukták be a kamrába? Miből lett a galamb? 
Hát a csirke? És a nyuszi? Min jártak az em-
berek, amikor még nem volt autó? Élt-e már 
apuka, amikor ezt a fát ültették?) Ilyen és 
más hasonló kérdések arra engednek következ-
tetni, hogy a gyermek már a kisdedkor végén 
bizonyos érdeklődést tanúsít a személyek, ál-
latok, tárgyak múltja iránt, amely érdeklődés 
nem minősíthető pusztán felszínes kíváncsiság-
nak, hanem a kereső, kutató vágynak spontáni 
megnyilatkozásai. Ez a bontakozó, multat ke-
reső ösztön fogja majd a későbbi történelmi 
szemlélődést támogatni, éppen azért azt terv-
szerűen erősítenünk, fejlesztenünk és érzelmi 
motívumokkal gazdagítanunk kell. De mi más 
célt is szolgálnánk akkor, amikor az új Tan-
terv szellemében az I. osztályos beszéd- és ér-
telemgyakorlatok során az asztal, a szekrény, 
a tulipános láda, az öreg diófa, akácfa, meg az 
édesapa szántóföldje, és tovább: a nagyapa, 
nagyanya, szülők múltjáról beszélgetünk. Vagy 
amikor alkalomszerűleg más tantárggyal kap-
csolatban ilyen s ehhez hasonló kis kitérése-
ket engedünk meg magunknak: „Hej, Jóska! 
Bégen tanulta ezt a te édesapád! Ott ült ab-
ban a padban, ni! Azóta már trombitából is 

sokszor kifújta huszár korában, így ni: a-a-a-a! 
Stb." 

És itt észrevétlenül is arra a mesgyére lép-
tünk, amelyen tulaj donképen a történeti érzék 
alapjai rakódnak le. Különösen nagy jelentő-
séget kell tulajdonítanunk a szülők, nagyszü-
lők, testvérek, rokonok múltjáról való beszél-
getéseknek, ahol szinte maguktól adódnak a 
helyzetek, hogy a gyermek tanulságot merít-
sen közvetlen őseinek életéből. 

A családi érzés felkeltésénél és mélyítésénél 
is állandóan a magyar gyermek álljon sze-
münk előtt, s a szülők vallásosságát, köteles-
ségteljesítését, áldozatkészségét, szorgalmát, ta-
karékosságát s a többi erényeit már ezen a 
fokon is a gyermek .értelméhez mért nemzeti 
vonatkozásban szemléltessük, tárgyaljuk, s a 
keletkező érzelmeket, képzeteket nyomban a 
nemzeti közösségre irányítva helyezzük el a 
lélekben. Ne csak azt láttassuk meg a gyer-
mekkel, hogy szülei takarékoskodnak, fáradoz-
nak, dolgoznak érte, mert szeretik, hanem azt 
is, hogy ma minden becsületes, igaz magyarnak 
küzdenie, takarékoskodnia kell ós szülőiket is 
ez a tudat vezeti. A vallásosságnál meg ne 
csak arra irányítsuk figyelmét, hogy érte, test-
véreiért, meg rokonaiért imádkoznak csupán, 
hanem gj7akran minden magyar gyermekért, 
minden magyar emberért. És persze olykor ve-
lük is imádkoztassunk magyar testvérkéikért. 
A nemzeti tudatossághoz vezető képességek és 
készségek eredői lesznek ezek a ráirányítások, 
mel>Teket a családtörténeti vonatkozásokkal is 
csak meggyökereztetünk. 

A továbbiakban a II. és III. osztály beszéd-
és értelemgyakorlati anyaga nyit majd tág te-
ret a nemzeti tudatosság képességei kialakí-
tásának, s így a történeti érzék fejlesztésének. 
Itt azonban nemcsak a történelem tanítását 
közvetlenül megalapozó s a község múltját kü-
lönféle vonatkozásában felölelő anyagra, tá-
maszkodunk, hanem mindazokra a hatásokra, 
amelyek a szűkebb szülőföld szeretetének el-
mélyítésével kapcsolatban a kooperatív lelkü-
let megformálásához vezetnek. A község belső 
és külső területét meg a környékét felölelő 
anyagot a történeti érzék fejlesztése szolgála-
tában úgy kell tárgyalnunk, hogy azokból a 
történeti tapasztalás állandóan kicsendüljön, s 
már a lokálpatriotizmusban is irányítólag has-
son a lelkiismeretre. így pl. a lakóházak össze-
hasonlításánál a leleményesség, célszerűség, 
magyaros jelleg; a község utcáinak tárgyalá-
sánál az összetartás, önfegyelem; a lakosság 
foglalkozásánál az egymásrautaltság; az em-
ber testi művelésénél a szívósság, munkabírás, 
ügyesség; lelki művelésénél az emelkedettebb 
magyar lelkiség; a község életrendjénél a tör-
vény- és tekintély tisztelet mint átfogó vezető-
gondolatok jussanak kifejezésre. Az persze 
egészen természetes, hogy ezeknek a gondola-
toknak a kidomborítása a 7—8 éves gyermek 
lelki fejlettségéhez mért észrevétetéssel, ér-
telmi rávilágítással, megéreztetéssel, de semmi-
esetre sem absztrakciókkal történik. Szemlél-
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A Kőműves-utcának 
ez a része csupa lépcső voll. 

(Mutatvány Rexa-Somogyi 
Tabán c. művéből. 
Lásd 951. oldal.) 

sunk elején vázolt nemzeti tudatosságban ér-
tékelt történeti érzéket könyvelhetjük el. Eb-
ben a korban már a szellemi elmélyedés bizo-
nyos foka is feltételezhető, s az érzelmi ténye-
zők nyomában, melyek a megkapó történeti 
mozzanatok hatása alatt lelkesedés alakjában 
jelentkeznek, felfakad majd a nemzeti közös-
séghez való tartozás felemelő tudata, s lassan-

tetésre, hasonló életmód utáni vágy felkelté-
sére, akaratindításokra egyes emberek, csalá-
dok idevonatkozó életmegnyilvánulásait, tet-
teit, cselekedeteit fel lehet, sőt fel is kell hasz-
nálnunk, anélkül azonban, hogy más családok-
ról sértőleg nyilatkoznánk, vagy a mintasze-
rűen nem cselekvőket lekicsinyelnénk. 

A III. osztály történeti tárgyú beszéd- és ér-

telemgyakorlati anyaga a gyermek történeti 
szemlélődését már szélesebb körre terjeszti ki, 
s szinte észrevétlenül vezeti a nemzet történe-
tének nagyobb területe felé. Azonban a törté-
neti érzék fejlesztésének ezen kívül is tovább 
kell folynia, akár a gazdasági, földrajzi vagy 
más vonatkozású anyagon is. í g y a történeti 
érzéket fejlesztjük azzal is, ha pl. a magassági 
különbségek észrevétetése után, határunk va-
lamely dombján eljátszatjuk a „Küzdelem a 
zászlóért" című vagy más magyar játékot; 
avagy amikor a mocsár életét ismertettük meg, 
hazaindulás előtt a csodaszarvas mondáját dra-
matizálják a gyermekek; a kender ismertetésé-
nél őseink ruházatáról, annak szépségeiről te-
szünk szemléltetéssel kapcsolatban említést. 
Stb. 

A IV. osztály beszéd- és értelemgyakorlatai-
nak keretében veszi kezdetét az ú. n. ráépítő 
munka, amelynek .eredményeként elmefuttatá-

ként jelentkezik „a felelősségérzet is, mely a 
nemzeti erények ápolására, a közösségnek tar-
tozó kötelességek felismerésére" indít. Miként 
Utasításunk is előírja, itt nem rendszeres tör-
ténelemtanításról van még szó, hanem esemé-
nyeknek, kor- és jellemképeknek a történelmi 
lelkület kialakítása érdekében való feldolgozá-
sáról. (Igen súlyos tévedés volna, bármily jó-
hiszeműségből eredően is, a kronologikus tár-
gyalás. Hiszen az V—VÍ. osztály történelem-
tanításában is, ahol pedig a folyamatosságnak 
már meg kell lennie, sok anyagot elhagyunk, 
vagy éppen csak érintünk. Az Utasítás ide-
vonatkozó tananyagkiválasztási szempontja: 
„A történelemtanítás az elemi fokon a törté-
nelem roppant nagy anyagából csak keveset 
választhat ki, de e kevés legyen szemléletes és 
életteljes, egyben alkalmas a történeti érzék 
felkeltésére.) És mit tartunk alkalmasnak ezen 
a fokon a célszerűség szempontjából való ki-
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választásra, a történeti érzék fejlesztésére? 
Elsősorban azokat az eseményeket, amelyek 
nagyjaink példát adó élete köré csoportosítha-
tók, illetve amely események alakulására, ki-
fejlődésére a nagyok jelleme hatással volt. 
A tudatosságban értékelt történeti érzék fej-
lesztése szempontjából ugyanis nem annyira 
az eseményeken, történéseken van a hangsúly, 
hanem azon, hogy egyesek bölcsessége, köte-
lességtudása, bátorsága, a közösség érdekében 
való áldozatkészsége, önfeláldozása, nemzeti fe-
lelősségérzése, a nemzet boldogulását szolgáló 
tettei mint eredményezték a kedvező történeti 
helyzeteket, avagy miként hárították el az eset-
leg előállható kedvezőtlen következményeket. 
Általában azt kell megláttatnunk, megéreztet-
nünk a gyermekkel, hogy — amint Kornis 
Gyula mondotta — az egyén nem önmagáért 
van, hanem az egyénfeletti nemzetért. Ez az el-
gondolás irányítsa az V—VI. osztályban is tör-
ténettanításunkat. I t t már az anyag hátteré-
ben álló s a nemzeti tudatosságot fejlesztő ta-
pasztalásokat, tanulságokat helyesen irányított 
ítéletalkotásokkal, következtetésekkel meggyő-
ződéssé is érlelhetjük gyermekeinkben, s bizo-
nyos fokú felelősségérzetet is kelthetünk a 
nemzet érdekét szolgáló maguk életéért. Mindez 
azonban csak úgy érhető el, ha nem az anyagra, 
hanem a gyermekre tekintünk, ha a magyar 
történelmet a magyar gyermekért tanítjuk, ha 

teljes egészében magunkévá tesszük Frank An-
tal dr. megállapítását: „A történelemben ak-
kor van a gyermek középpontban, ha a törté-
nelem is tudja a gyermek mai életét irányí-
tani. Ha a gyermek nemcsak megtanulja a tör-
ténelmi eseményeket, hanem a történelmi ese-
ményekkel kapcsolatban észlelhető hibákat ma-
gából is törekszik kiküszöbölni, erényeit pedig 
magában is törekszik ápolni." 

A legfőbb vonásokra szorítkozva, az új Tan-
terv szelleme fényénél megvilágítva, csak vá-
zolt képét kíséreltük megadni annak, amit a. 
történeti érzékről, annak kifejlesztéséről ma-
gunknak alkottunk. És ha a gyakorlati élet-
ben nem is használatos az efféle meghatározás: 
történeti érzékkel cselekszik, — mégis meg va-
gyunk győződve róla, hogy tetteinkben, hon-
polgári jogaink gyakorlásában, kötelességeink 
teljesítésében, a nemzeti sorsközösségbe való 
bekapcsolódásunkban és általában a mai törté-
neti időket élésünkben, ennek az érzéknek ki-
fejezésre kell jutnia. Még a szürke hétközna-
pok egyszerű tetteit is színezheti a történeti 
érzék, ha azokat a nemzetért okosan élni aka-
rás indítékai vezérlik. Mert abban is bizonyos 
fokú történeti érzék megnyilatkozása látható,, 
ha pl. a VI. oszt. gyerekek céltudatosan teljes 
absztinenciára tesznek fogadalmat, mert ők 
munkabíró, egészséges, szívós, mindig józanul 
cselekvő polgárai akarnak lenni a hazának. 

A Il í u n ASSZA B Í L Y KÖBÉBE TARTOZÓ 
FELADATOK MEGOLDÁHA. 

írta: Dr. C S A D A IMRE. 

hármasszabály körébe tartozó feladatok meg-
oldásánál betartott szokásos forma a régmúlt 
időkből származik s inkább az aránylatokkal való 
biztos megoldást szolgálja, mint az elemi iskolában 
kizárólagosan használatos „következtetéssel" való 
megoldást. 

Miért ragaszkodunk mégis ehhez a hagyományos 
formához? 

E kérdéssel való foglalkozás közben, tisztán az 
elemi iskolai tanítás megkönnyítését tartva szem 
előtt, arra jutottam, hogy sokkal célszerűbb külső 
formát adhatunk az e fajta számításoknak. Ezeket 
a számítási formákat fogom bemutatni a követ-
kezőkben. 

I. Egyszerű hármasszabály. 

A megoldandó feladat: 1°. Mennyibe keriil 1 kg, 
ha 7 kg-ért 9-58 P-t fizettünk? 

A megoldás most használatos formája : 

7 kg 9-58 P 
1 « 1 J* • » 

~~lüg 9-58 P : 7 = 1-36« P 
25 
48 1-37 P 

60 
4 

Ennek a számolási formának a betartása nem 
a külső csinosság miatt kívánatos, hanem a követ-
kezők miatt: 

Itt nemcsak a szükséges számolást írtuk le, 
hanem a megoldásnál alkalmazott minden logikai 
lépést is. Ha tehát valaki e formát be akarja tar-
tani, mindig kénytelen lesz a felíráshoz szükséges 
logikai munkát is elvégezni s így nem hagyható 
ki — éppen a forma betartása miatt — egyetlen 
logikai lépés sem. 

A gyakorlati életben azonban nem számolnak 
ilyen sok írással. Hagyjuk el tehát mi is azt, ami 
feleslegesnek mutatkozik. 

Ilyen mindenekelőtt a feladatnak a hármas-
szabályszerű felírása. A feladatot emlékezetből 
kell tudnia a tanulónak, azért felesleges a feltevés-
és kérdés olyan éles formai kiemelése. Gondos-
kodnunk kell azonban arról, hogy az új számolási 
forma is kényszerítse a tanulókat a logikai menet 
pontos betartására. 

Az előbbeni feladat megoldása az általam aján-
lott minta szerint így történik : 

7 kg^ I kg^ 

9-58 P : 7 = 1-3GS P 
25 
^48 1-37 P 

60 
4 
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A megoldás menete ez: a,) 7 kg ára 9-58 P. (Le-
írjuk a 9'58 P-t s azután írjuk föléje, hogy ez 
7 kg ára. A két számot ^ jellel különítjük el. 
Ezt azért tesszük így, mert később ezeket a fel-
írásokat elhagyjuk ; a számolás közben mondjuk 
ugyan, de le nem írjuk.) b) 1 kg ára ennek a 7-ed 
része, c) Osztom 7-tel. d) 1 kg ára tehát 1-368 P 
'(most írom e szám fölé az 1 kg-ot) ; kikerekítve : 
1-37 P. 

Ez a számolási forma már egészen az, ahogyan 
a gyakorlati életben számolunk. Az iskolában 
— a tanulás kezdetén — felírjuk a u jellel el-
választott számokat, mert erre szükség van, de 
később ez elmaradhat. 

Lássunk most példákat. 
2°. Mennyibe kerül 6 kg, ha 1 kg ára 4-52 P? 
Megoldásunk : 

i kg 

4-52 P x 6 

Megoldásunk : 

32.06 

2°. Mekkora összegnek lesz 7%-a 32 00 P? 
Megoldásunk : 

32 06 : 7 = 4*58 X 100 
40 

56 
8 

458 

-3°. Hány százaléka 32-06 a 458-nak?! 
Megoldásunk : 

IOO % iB% 

458 : 100 = 4-58 
T O/ 1 /o 

32-06 : 4-58 = 
3206 : 458 = 7% 

= 0 0 

4°. Mekkora az eredeti összeg, ha a 7%-ával 
megnövesztett összeg 490-06? 

^ 0 7 % I % 

490-06 : 107 = 4 58 X 100 
620 

856 
= 0 0 

458 

6 kg ára : 27-12 P 

*3°. Mennyibe kerül 8 kg, ha 7 kg ára 18-50 P? 
7 kg ^ kg^ 

18-50 P : 7 = 2-643 P X 8 
45 21-144 P 
30 
20 

8 kg ára : 21-14 P 

II. Százalékszámítás. 
A százalékszámítási feladatok megoldása ezek 

szerint szintén más alakú lesz. 
1°. Mennyi 458-nak a 7%-a? 
Megoldásunk : 

™ o % i 

458 : 100 = 4-58 X 7 

5°. Mekkora az eredeti összeg, ha a 7%-ával 
megkisebbített összeg 425-94? 

Megoldásunk : 
93_% 

425-94 : 93 = 4-58 X 100 
539 458 

744 
= 8 

III. Kamatszámítás. 
Az elemi iskolai kamatszámítást a kamatláb 

következő értelmezésére alapítjuk : A 7%-os évi 
kamatláb azt jelenti, hogy a tőke 7%-a fizetendő 
1 évi kamat fejében. A kamatlábnak ezt az értel-
mezését sokkal célszerűbbnek tartom, mint az 
általánosan használt értelmezést, amely szerint 
a 7%-os kamatláb azt jelenti, hogy 100 P tőke 
1 év alatt 7 P kamatot hoz. Ez utóbbi csak a 
matematikában járatosabbak számára való. 

1°. Mekkora 540 P 3 évi 7%-os kamatja? Az 
1 évi kamat 540 P-nek a 7%-a. Kiszámítom tehát 
540-nek 7%-át. A számítás : 

1 % 

5-40 P X 7 
Az 1 évi kamat: 37-80 P X 3 
3 évi kamat: 113-40 P 

2°. Mekkora 540 P-nek 5 havi 7%-os kamatja? 
Az 1 évi 540 P-nek a 7%-a. 

Számításunk : 
i % 

5-40 P X 7 J h6r* 
1 évre : 37-80 P : 12 = 315 P x 5 

18 15-75 P 
60 

8 
Az 5 havi kamat: 15-75 P 

3°. Mekkora tőke hoz 3 év alatt 7% mellett 113 40 P 
kamatot ? 

Számításunk : 
3 évre I évre 

113-40 P : 3 = 37-80 P 
23 

24 
Q 

(Mekkora az az összeg, melynek 7%-a 37-80 P?) 

37-80 P : 7 = 5-40 X 100 = 540 P 
28 

0 
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4°. Mekkora tőke hoz 7% mellett 5 hónap alatt 
15-75 P kamatot? 

Számításunk : 
5 hóra i hóra 

15-75 P : 5 - 3-15 P X 12 
07 630 

25 
8 

1 évi : 37-80 P 
(Mekkora az összeg, ha 7%-a 37-80 P?) 

3 7 - 8 0 P : 7 = 5 - 4 0 x 1 0 0 

2 8 5 4 0 P 

Q 
5°. Hány % mellett hoz 540 P 3 év alatt 113-40 P 

kamatot ? 
3 évi I évi 

113-40 P : 3 = 37-80 P 
23 

2 4 
8 

(Hány százaléka 540 P-nek a 37-80 P?) 
IOO % I % 

5 4 0 P : 1 0 0 = 5 - 4 0 P 
3 7 - 8 0 : 5 - 4 0 = 

3 7 8 : 5 4 = 7 % 
= 8 

6°. Hány év alatt hoz 540 P 7% mellett 113-40 P 
kamatot ? 

Számítsunk : 
(Az 1 évi kamat: 540 P 7%-a.) 

IOO % I 

5 4 0 P : 1 0 0 = 5 - 4 0 P x 7 . 

Az 1 évi kamat: 37*80 P 
kamat i évi kamat 

113-40 P : 37-80 = 
1134 : 378 = 3 év 
= 0 0 

Hasonlókép oldandók meg a hónapokra, vagy 
a napokra vonatkozó kamatszámítási feladatok is. 

* 

A kamatlábnak most használt értelmezésére 
Nóvák Eszter gyakorlóiskolai tanárnő hívta fel a 
figyelmemet egy tanításra való előkészítés kap-
csán. Ha összehasonlítjuk a kétféle kamatláb 
értelmezés alapján végzett kamatszámítási fel-
adatok megoldását, arra jutunk, hogy a most 
bemutatott út sokkal világosabb, mint az álta-
lánosan használatos. 

Számítsuk csak ki 540 P tőkének 1 evi 7 %-os 
kamatját, ha a kamatláb értelmezése: 7%-os 
kamatláb azt jelenti, hogy 100 P 1 évi kamatja 7 P. 

a) Megnézzük, hányszor akkora az 540 P tőke, 
mint a 100 P. Ha egész számszor nagyobb, akkor 
nincs nehézség. Itt azonban törtszámszor — 5'4-szer 
-— nagyobb. Az 1 évi kamat ezek szerint 5'4-szer 
nagyobb, mint a 7 P. 

Ha tehát erre a kamatláb értelmezésre ala-
pítanék számításainkat, akkor a törtszám szorzók 
miatt lépnének fel logikai nehézségek. 

b) Egy más megoldás : Ha 100 P 1 évi kamatja 
7 P, akkor 1 P 1 évi kamatja 7 fillér ; így 540 P 
kamatja 540-szer 7 /. 

E számításban P-k és /-ek együtt szerepelnek, 
azért nem egyszerűbb, mint a fentiekben közölt. 

Használt értelmezésünk végelemzésben azért 
jobb, mert azonnal vezet valamely tőke 1 évi 
kamatjára, míg az általánosan használt értelmezés 
csak több logikai művelet révén vezet ugyanerre. 

Ha számításainkat összehasonlítjuk a képletek 
(szabályok) szerint való számításokkal, akkor 
szinte rossznak gondolhatnók azokat, mert csak 
zavart okoznak s nem vezetnek gyorsan a kívánt 
eredményhez. 

A képletek alapján való számolás arra jó, hogy 
a tanulók az iskolai életük alatt az ilyen feladatokat 
hibátlanul megoldják, de minden gondolkozás nél-
kül. A tanár, tanító s a tanuló számára egész 
kényelmes eljárás, azonban csak rövid időre, az 
iskolai évekre szól. Ha azonban célunk maradandót 
tanítani s gondolkozásra szoktatni tanulóinkat, 
akkor csakis a fenti számolási móddal érhetjük el 
célunkat. 

ISKOLÁNKÍVÜLI NÉPMŰVELÉS 

Beszámoló 
Pest vármegye hároméves népművelési 

munkájáról. 
Pest-Pilis-Solt-Kiskún vármegye Népműve-

lési Bizottsága hároméves népművelési munka-
prcgrammját a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium rendelete alapján az 1931— 
1932., 1932—1933. és 1933—1934. iskolai években 
hajtotta végre. 

Programmjába vette a népművelési előadá-
sok folytatását és ennek keretében — tekintet-
tel a vármegye különböző népességű összetéte-
lére — a hazafias és nemzeti érzések ápolása 
céljából a szülőföld- és honismeretből, a ma-
gyar történelemből, továbbá a magyar iroda-
lomból (költemények és regények ismertetése 
által), minél több előadás tartását; tekintettel 
a vármegye területén mutatkozó egészségügyi 
hiányokra, a lakástisztántartás, ápolás, gondo-
zás, szellőztetés, tisztaság, táplálkozás, ruház-
kodás, gyermekbetegségek, anya- és csecsemő-
védelem, első segélynyújtás, trachoma, tüdő-
vész, nemibetegségek köréből minél több elő-
adás tartását; a mezőgazdaság köréből a vár-
megyei Gazdasági Felügyelőség véleményezése 
alapján a trágyakezelés, talajművelés, állatte-
nyésztés, különös tekintettel az állatnevelésre, 
legelők és kaszálók gondozása, vetőmag előké-
szítése és kezelés, védekezés a növényi és állati 
kártevők ellen, baromfi-, sertés-, házinyúl-
tenyésztés, továbbá konyha- és virágkertészet, 
fajgyümölcstermesztés (Budatétény, Budaörs: 
őszibarack és kajszinbarack) gyümölcsfaápolás, 
vizlevezetés, bolgárkertészet, gyógynövényter-
mesztés köréből minél több előadás tartását; az 
állategészségügyi előadások keretében a vár-
megye törvényhatósági m. kir. állatorvosának 
véleménye alapján a ragadós állati betegségek, 
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valamint az ellenük való védekezés módjának 
ismertetése, úgyszintén az ezen betegségek ki-
derítését, elfojtását és helyhezkötését célzó in-
tézkedések és intézmények keretéből minél több 
előadás tartását; közgazdasági és természettudo-
mányi előadások keretében az ipar és kereskede-
lem jelentősége, a magyar ipar története, a ma-
gyar ipar pártolása, gazdasági és ipari gépek, 
kis- és nagyipar, gyári munka, a gazdasági ter-
melés, termelési tényezők, termelési ágak, a gaz-
dasági válság oka és megszüntetésének kérdé-
sei, a kereskedelem lebonyolítására szükséges 
teendők és eszközök, kereskedelmi szerződések 
és vámok; a vegytan alapelemei: mozgás, az 
erő, egyszerű gépek, a hő, a fény, a hang, a 
mágnesesség és elektromosság köréből, végül 
az állampolgári ismeretek köréből az állampol-
gárok jogai és kötelességei címen minél több 
előadás tartását. 

Ezen előadások szükségességét, fontosságát 
helyi népművelési üléseken állapították meg a 
vármegye területén lévő községek és városok 
népművelési bizottságai és a helyi viszonyok és 
szükségletek figyelembevételével összeállított 
Programm alapján végezték munkájukat. 

Ezen népművelési előadások tartása mellett 
Bizottságunk tervbevette a gyermekek részére 
mesedélutánok, gyermekszórakoztató délutánok 
rendezését; népművelési előadások keretében 
iskolák mellett, iskolák közelében népművelési 
gyümölcskertek létesítését, melyeknek gondo-
zását a népművelési előadások hallgatói végez-
ték; a helyi bizottságok gondot fordítottak a 
hősök ligetének, hősök sírjainak gondozására; 
helyben ós vidéken több tanulmányi kirándu-
lást tettek, amely tanulmányi kirándulások al-
kalmával mindig a község történetéről vagy a 
község területén levő történelmi nevezetességek-
ről beszéltek, vagy pedig egyes időszerű kérdé-
sekről. 

A lefolyt hároméves népművelési időszak 
alatt az egyes évek megtartott népművelési te-
vékenységét az alábbiakban ismertetem: 

I. Népművelési és közműveltségi előadások. 
1931/32. 1932/33. 1933/34. 

tanévben tanévben tanévben 

Valláserkölcsi 3014 3604 4341 
Irodalmi 887 1123 1796 
Történelmi 1004 1442 2866 
Földrajzi 926 1076 2390 
Természettudományi .. 517 683 936 
Gyümölcsészeti 708 811 1003 
Mezőgazdasági 843 942 1287 
Alkotmány és jogi . . . . 307 382 674 
Egészségügyi 817 876 1777 
Sport és testedzés 213 266 269 
Közgazdasági 356 412 655 
Állategészségügyi 239 299 303 
Időszerű 800 J)95 1497 

Összesen 10631 12911 Í9794~ 
II. Műsoros délután és 

este 2212 3973 6594 
III. Mesedélután 38 2977 7206 

gyermekszórakoz-
tató délután 32 1275 6662 

IV. Tanulmányi kirán-
dulás: helyben — 

vidéken 3 
V. Népművelési hang-

verseny 22 
VI. Műkedvelői előadás 1107 

alkalmi ünnepség .. 1106 
VII. Rádió szabadegye-

temi közrádió elő-
adás 212 

509 1192 
43 149 

158 305 
1469 2278 
1632 2747 

868 557 
Hároméves népművelési munkaprogram-

munkban tervbevettük az analfabéta-tanfolya-
mok továbbfolytatását, tekintettel azonban 
arra, hogy 1922. évtől kezdve 1931. évig összesen 
Í90 analfabéta-tanfolyamot rendezett Bizottsá-
gunk 39.491 órával, így ezen a téren Bizottsá-
gunknak már kevesebb munkája volt, mivel a 
Bizottság úgy gondolkozott, hogy a népműve--
lési munkának első és főfeltétele az írni-olvasni 
nem tudók eltüntetése, így az előző években 
erre fordított különösen nagy gondot. 

VIII. Analfabéta-tanfolyam. 
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Hároméves népművelési munkaprogram-
munkba felvettük az alapismereteket terjesztő 
tanfolyamok továbbfolytatását, amelynek kere-
tében írás-, fogalmazás-, olvasás- és előadókész-
ség gyakorlása, számolás és mérés és alapisme-
retek nyújtása olvasmány tárgyalás kapcsán 
tárgyakkal ismertettük meg a hallgatókat. 
Ilyen alapismereteket terjesztő tanfolyamokat 
Bizottságunk szintén az előző években rende-
zett nagy számban, mivel az alapismereteket 
terjesztő tanfolyamok rendezését is kiinduló-
pontnak tekintette a népművelési munka meg-
indításánál. Ilyirányú tanfolyamok rendezésé-
nek nagyobb száma az elmúlt évekre esik, mi-
vel 1922. évtől 1931. évig összesen 8íí alapisme-
reteket terjesztő (elemi ismeretterjesztő) tan-
folyamot rendezett Bizottságunk 51.606 órával 
és 26.665 végzett hallgatóval. Az utóbbi három 
évben csak ennek folytatását végezte Bizottsá-
gunk, természetesen kevesebb tanfolyammal. 

IX. Alapismereteket terjesztő tanfolyam. 
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Hároméves népművelési munkaprogramm-
jába felvette Bizottságunk a népművelési és 
közműveltségi tanfolyamnak rendezését, amely 
tanfolyamokon az egyes népművelési tárgykö-
rök külön óraszámokban tárgyaltattak. Ily-
irányú tanfolyamokat is nagyobb számban az 
előző években tartott Bizottságunk, mivel eze-
ket fokozatosan építette fel az analfabéta és 
alapismereteket terjesztő tanfolyamokra. 1922. 
évtől kezdve 1931. évig bezárólag összesen 765 
népművelési és közműveltségi (általános isme-
retterjesztő) tanfolyamot tartottak a vármegye 
területén 97.110 óraszámmal és 23.463 végzett 
hallgatóval. 

X. Népművelési és közműveltségi tanfolyam. 
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1932/33. 
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tanévben 
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Bizottságunk hároméves népművelési munka-
programmjába mintegy újításképen s a nép-
művelés munkakörének kiterjesztése céljából 
felvette a művészeti és kedélyképző-tanfolya-
mok (ének, zene, nóta, szavaló, irodalmi művek 
ismertetésére való, olvasódélutánok, olvasóes-
ték, képzőművészeti alkotások ismertetésére 
való, magyar tánctanfolyamok) rendezését; a 
gyakorlati-ügyességi-tanfolyamok (a számolás-
mérés, helyesírás, szépírás, fogalmazás, olva-
sás) szépírás behatóbb gyakorlására való külön 
tanfolyam, gyorsírási, idegennyelvi, kézügyes-
ségi, levelezési, magángazdasági, szám- és ügy-
viteli, háziipari, első segélynyújtási tanfolya-
mok, szülők iskolája, továbbá különféle gazda-
sági tanfolyamok (mezőgazdasági, kertészeti, 
zöldség, gyümölcstermelési, méhészeti stb.. stb.) 
s a mindennapi életben mindenki számára szük-
séges gyakorlati, technikai ismereteket felölelő 
tanfolyamok rendezését s végül a nőnevelési-
tanfolyamok a nők számára való egészségügyi, 
csecsemőápolási, gyermekgondozási, gyermek-
nevelési, háztartási, otthongondozási, háztartási 
vegytan, főzés köréből szervezett tanfolyamok, 
különféle női kézimunka (varrás, foltozás, tö-
més, stoppolás, hímzés, horgolás, kötés, dísz-
munkák stb) tanfolyamok rendezését. 

Ezen három újfajta népművelési tevékenység 
igen kellemes visszhangra talált a vármegye 
területén, melynek igazolásául egy pár helyi-
bizottságnak az előadások és tanfolyamok be-
számolóin írt észrevételeit közlöm: 

A Művészeti és kedélyképző-tanfolyamok be-
számolóiból: 

Üjszász: A tanfolyam meggyőzte a bizottsá-
got arról, hogy a magyar dal tanítása a nép-
művelési munka keretében eredménnyel mun-
kálható. A többszólamú énekléshez szükséges 

hangjegy utáni éneklést is sikerült elsajátít-
tatni. 

Pesthidegkút: A tanfolyam megszervezésével 
a bizottság a sok népdal betanításával a fővá-
rosból kiszivárgott mesterkélt és sokszor ízlés-
telen dalok kiküszöbölését vette tervbe. Céljá-
nak elérését igazolja, hogy a tanult népdalok 
terjednek a nép széles rétegeiben, örömmel le-
het hallani esténkint a szép magyar dalok 
éneklését. 

Solt: A vizsgái bizottságra végtelen jó hatás-
sal volt az, hogy a fiatalságtól nem új, modern 
dalokat, hanem a békevilág katonanótáit, nép-
dalokat hallgathatott. 

A Gyakorlati-ügyességi-tanfolyamok beszá-
molóiból: 

Bugyi. A szövő-tanfolyam nyomán a rég el-
felejtett, de hajdanában nagyon virágzó szövő-
háziipar újraéledt és a népművelési munka 
folytán nemcsak új keresetforráshoz jutnak so-
kan, de a kendertermelés fellendülését is lehet 
várni, ami a jelen gazdasági viszonyok között 
nagyjelentőségű. 

Pesthidegkút. A propagandaelőadások ered-
ménye, hogy a legelhanyagoltabb gyümölcsö-
sökben is megindult a munka. A mult évben 8, 
ez évben 40 permetezőgépet szereztek be. A szö-
vetkezetbe való tömörülés első lépései, hogy a 
védekező anyagot közösen szerezték be. A tan-
folyamnak jövőévi megtartását is kérik. 

A nőnevelési-tanfolyamok beszámolóiból: 
Kiskőrös. A tanya babonás népe gondolkodá-

sának helyes útra terelése tekintetében igen jó 
szolgálatot tett a tanfolyam, mert a betegségek 
elkerülésére adott útmutatást és bizalmat éb-
resztett az orvostudomány iránt a kuruzslással 
szemben. 

Pilisszentiván. Rendkívül hasznos volt a tan-
folyam a közízlés fejlesztése, az otthon laká-
lyossá és csinosabbátétele szempontjából. A tan-
folyami hallgatók házai mellett elmenve, rög-
tön szembetűnik, hogy kézimunkás függönyö-
ket használnak, ami igen jó benyomást kelt. 

Ráckeve. A főzőtanfolyam a legnépszerűbb és 
leglátogatottabb tanfolyamok egyike volt. Ket-
tős célt szolgált: egyrészt szakszerű elméleti és 
gyakorlati kiképzést nyújtott, másrészt az elő-
állított ételeket rászoruló iskolásgyermekeknek 
adták és így jótékonyságot is gyakoroltak. (Na-
ponta 12 tanulót élelmeztek,) 

A hároméves népművelési időszakban meg-
szervezett és megtartott művészi- és kedély-
képző-, gyakorlati - ügyességi- . és nőnevelési-
tanfolyamokat az alábbiakban tüntetem fel: 

1911/32. 1932/33. 1933/34. 
tanévben tanévben tanévben 

XI. Művészeti és kedély-
képző tanfolyamok .. 54 126 156 

XIT. Gyakorlati, ügyességi 
tanfolyamok 16 122 121 

XIII. Nőnevelési tanfolya-
mok 49 185 154 

XIV. Szabadegyetemi elő-
adások — 56 351 
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A hároméves népművelési időszakban meg-
szervezett és megtartott összes népművelési 
előadások és tanfolyamok óraszámait (népmű-
velési egységek) számát az alábbiakban tünte-
tem fel: 

1. Az 1931—32. iskolai évben tartatott összesen 
33.440 népművelési egység. 

2. Az 1932—33. iskolai évben tartatott össze-
sen 52.778 népművelési egység. 

3. Az 1933—34. iskolai évben tartatott össze-
sen 75.318 népművelési egység. 

A vármegyei Népművelési Bizottság három-
éves népművelési munkaprogTammjába vette a 
népművelési napok rendezését. Az 1931—32. is-
kolai évben inkább csak nagyobb műsoros dél-
utánokat rendezett Bizottságunk népművelési 
napok gyanánt, az 1932—33. és 1933—34. iskolai 
években már mind a 17 járás és 12 városban 
tartott Bizottságunk népművelési napot. 

A népművelési napok az alábbi műsorral tar-
tattak meg: 

1- A járás területén levő ének- és zenekarok 
versenyszámai; 

2. a járás területén levő községek és tanyák 
népművelési tanfolyamainak és előadássoroza-
tainak legjobb szavalatai; 

3. szóló ének- és zeneszámai; 
4. hazafias és irredenta 1 felvonásos műked-

velői előadásai; 
5. magyar táncok; 
6. kiválóbb tehetségek munkáinak (ének, zene, 

szobrászat, analfabéta-, elemi, továbbképző-tan-
folyamokon elért kiváló előhaladás) bemuta-
tása; 

7. fák ültetése (népművelési fák); 
8. ünnepi előadás tartása, amely a népmű-

velési nap jelentőségét, a járás községeinek 
évi és niult évi tevékenységi adatait, a szom-
széd járás adataival összehasonlítva ismertette; 
valamint a mai súlyos világválság helyes meg-
világítását és az ország újjáépítésében való 
hazafiúi kötelességeinket tárgyalta. 

Végül a műsorszámok befejezése után kellő 
felügyelet mellett zenével egybekötött társas 
népünnepélyt rendeztek. 

Több helyen virágkiállítással, gyermek-szép-
ségversennyel, ének-, dalárda, zene, szavaló-
és szólóének-versenyekkel volt összekötve a 
népművelési nap. 

A vármegyei Népművelési Bizottság három-
éves népművelési munkaprogrammáába felvette 
a népművelési előadóképző tanfolyamok to-
vábbi tartását, mivel meggyőződött arról, hogy 
ezen tanfolyamoknak felbecsülhetetlenül nagy 
és maradandó az értékük. Minden évben há-
rom tanfolyamot rendezett Bizottságunk, egyet 
a tanítónők, tanárnők, egyet a tanítók, taná-
rok, lelkészek, orvosok, állatorvosok, ügyvédek, 
s egyet a közigazgatási tisztviselők, községi fő-
jegyzők, megyei városok polgármesterei, ta-
nácsnokok, aljegyzők, főszámvevők, vármegyei 
főtisztviselők, főszolgabírák, szolgabírák, vár-
megyei központi számvevőség tagjai részére. 

1. A hároméves népművelési időszakban meg-
tartott egyes népművelési előadóképző tanfo-

lyamoknak óraszáma és a végzett hallgatók 
száma a következő volt: 

1931/32. 
tanévben 

1932/33. 
tanévben 

1933/34. 
tanévben 
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Tanítón ők-tanárnők 
részére 40 77 36 95 37 87 

Tanítónők, tanárok, lel-
készek, orvosok részére 42 88 36 81 38 90 

Községi főjegyzők, pol-
gármesterek stb. rész. 38 6 1 27 64 29 64 

A hároméves népművelési munkaprogram in-
ban Bizottságunk folytatja a népművelési elő-
adások és tanfolyami előadások élénkítése cél-
jából a diapozitíves előadások tartását is. Ez-
zel kapcsolatban közlöm Bizottságunk diapozi-
tív-készletének hároméves gyarapodását: 

1931/32. 
tanévben 

forgalom 

1932/33. 
tanévben 

forgalom 

1933/34. 
tanévben 

forgalom 

A népművelési előadások, tanfolyamok, mű-
soros délutánok, mesedélutánok és gyermek-
szórakoztató délutánok élénkítésére szolgáltak 
a gramofonok, vetítőgépek, rádiók, amelyek-
nek jelenlegi állapota vármegyénkben a követ-
kező: 

Gramofon van a vármegyében összesen 227 
darab, ebből a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter úr adományozott 11 darabot, 
Központi Bizottságunk adományozott 141 dara-
bot és a helyi bizottságok beszereztek 75 da-
rabot. 

Vetítőgép van a vármegyében összesen: 430. 
Ebből a m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter úr adományozott 11 darabot, Központi 
Bizottságunk adományozott 235 darabot, a helyi 
bizottságok beszereztek 143 darabot és idegen 
tulajdonban van 41 darab. 

Rádió van a vármegyében összesen 146 darab. 
Ebből a m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter úr adományozott 34 darabot, Központi 
Népművelési Bizottságunk adományozott 29 
darabot és 74 darabot a helyi népművelési bi-
zottságok szereztek be, 9 darab pedig idegen 
kézen van. 

Ezenkívül a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter úr eddig 210 sorozat, 6227 darab 
gramofónlemezt adományozott a helyi népmű-
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velési bizottságoknak, 47.931 pengő értékben. 
Nagy gondot fordított Bizottságunk a nép-

könyvtárakra. A népművelési előadások és 
tanfolyamok óráinak tartásánál mindig hivat-
kozás történt a népkönyvtár megfelelő könyvére 
és arra törekedtek az előadók, hogy a hallga-
tóknak népkönyvtári könyvek olvasása iránti 
készségét felkeltsék. A hároméves népművelési 
időszak egyes éveinek népkönyvtári állapota, 
olvasóinak száma és kivett köteteinek száma 
a következő volt: 
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Ezen hároméves népművelési munkapro-
gramul beszámolójában feltüntetett népműve-
lési és közműveltségi előadások, továbbá külön-
böző tanfolyamok előadásainak végösszege az 
egyes években a következő: 

1. Az 1931/32. iskolai évben tartatott összesen 
33.560 népművelési előadás (egység). 

2. Az 1932/33. iskolai évben tartatott összesen 
52.877 népművelési előadás (egység). 

3. Az 1933/3Í. iskolai évben tartatott összesen 
75.422 népművelési előadás (egység). 

A három év alatt megtartott összes népmű-

velési és közműveltségi előadások, valamint 
tanfolyami előadások száma: 161.859. 

Az előadók foglalkozás szerint a következő-
kép oszlanak meg: 

1931/32. 1932/33. 1933/34. 
tanévben tanévben tanévben 

Bóm. kat. lelkész . 199 240 331 
Prot, lelkész 117 131 179 
Tanító 1695 1406 1666 
Tanítónő — 627 740 
Tanár 453 364 415 
Tanárnő — 39 66 
Jegyző 182 176 253 
Orvos 324 315 341 
Állatorvos — 52 76 
Ügyvéd 34 25 56 
Mérnök 17 15 41 
Bíró 4 3 36 
Közig, tisztviselő . . 9 7 91 143 
Magánhivatalnok 15 — — 
Földbirtokos 45 27 61 
Gazdatiszt 36 21 51 
Iparos és kereskedő 4 13 32 
Egyéb 436 449 454 

Összesen 3658 3994" 4941 

Pest vármegye Népművelési Bizottsága há-
roméves népművelési munkaprogrammját dió-
héjban összegezve a fent említett keretek kö-
zött végezte. Ez a szép eredmény pedig köszön-
hető a vármegye sokezer lelkes és fáradhatat-
lan népművelőjének, akik foglalkozásra való 
tekintet nélkül a népművelés terén összeolvad-
tak egy erős nemzeti egységgé azzal a hittel, 
hogy a tanya, falu, város népét a tudás révén 
egy boldogabb jövendő felé fogják vezetni. 

G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

Határozók a fogalmazványban* 
(Helyesírás és nyelvi magyarázat az V. osz-

tályban.) 
írta : D R O Z D Y GYULA. 

Ilizt a tanítást megelőzőleg a határozókat 
már összefoglaltuk, majd olvasmány monda-
taiban kerestettük. Most határozókat fogalma-
zás közben alkalmaztatjuk, miközben észre-
vétetjük, miért kell fogalmazás közben a cse-
lekvés helyét, idejét, módját stb. meghatároz-
nunk. 

A tanítás központja az lesz, hogy Etetjük 
a madarakat címen közösen fogalmazunk s a 
határozóknak a mondatokba való beillesztésé-
vel kapcsolatban a gyermekek szókincsét bő-
vítjük, nyelvérzékét s kifejezési készségét fej-
lesztjük. Ha fogalmazás közben a gyermekek 
olyan mondatot ajánlanak, amelyben megvan 
a kellő határozó, akkor azt leírjuk s az adot-
tat, a készet vizsgálgatjuk. Ha valamely mon-

Részlet a szerzőnek sajtó alatt levő könyvéből. 

datot a határozó értelmesebbé, világosabbá 
tesz, akkor azt a gyermekekkel észrevétetjük 
s a kívánt határozót velük illesztetjük a mon-
datba. 

Habár fogalmaztatás közben a határozók je-
lentésbeli vizsgálata fog előtérben állani, mégis 
ki kell térnünk mindazokra a nyelvi jelensé-
gek és helyesírási esetek megbeszélésére is, 
amelyek fogalmazás közben felszínre kerülnek. 

A mondatoknak határozókkal való bővítésére 
bármely esemény leírása megfelel, de hogy a 
fogalmazás tárgyáról a gyermekeknek elég 
képzetanyaguk legyen, szükséges, hogy átélt 
élményt vagy tervezett cselekményt fogalmaz-
tassunk. Ha pl. a madarak téli etetéséről lesz 
szó, akkor már előzőleg figyeltessük s etessük 
is a madarakat s határozzuk el további eteté-
süket. 

A fogalmazásnak az alábbi tervezetben szem-
léltetett vizsgálgatása arra készteti a gyerme-
keket, hogy mikor fogalmaznak, a világosság, 
az érthetőség kedvéért a kívánt határozóknak 
a mondatokba való beillesztésére is gondol-
janak. 
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TERVEZET. 
Előkészítés. 

a) H a n g u l a t k e l t é s . Kiteszek egy előre 
elkészített képsorozatot, amely a madarak téli 
etetésével kapcsolatos. A gyermekek ezt néze-
getik s elmondják, amit azon látnak. Alkalmas 
mozzanatoknál a képen látottakat átviszem a 
gyermekek élményeire, eddigi cselekedeteire, 
miközben felszínre kerül, hogy vájjon meg-
íigyelték-e, etették-e már ők a madarakat! Majd 
meg azt tervezgetjük, hogy mi is készítünk 
majd olyan madáretetőt, mint a képen látható. 
— Szegény madarak, bizony ilyenkor sokat 
fáznak, éheznek, szenvednek. Segítsünk raj-
tuk! — mondom a kép megbeszélése után. 

b) C é l k i t ű z é s . — Fogalmazzunk az éhező, 
fázó madarakról s arról, hogyan etetjük majd 
a télen. 

Tárgyalás. 
a) K ö z ö s f o g a l m a z á s a h a t á r o z ó k 

é s z r e v é t e t é s ó v e l é s v i z s g á l g a t á s á -
v a l . — Mi lehet a fogalmazvány címe? — kér-
dezem. A gyermekek többféle címet ajánlanak 
s ezekből pl. a következőt fogadjuk el: Etes-
sük a madarakat! — Melyik szó leírására vi-
gyáztok különösebben? — írjátok! — szólok s 
tollbamondom. — Olvassátok el, amit leírta-
tok! 

— Először erről fogalmazzunk, ni! — muta-
tok az első képre, melyen fázó, gubbasztó ma-
darak vannak. — Ha innen, a meleg tanterem-
ből kinézünk a kertbe, ezt látjuk. — Írjuk azt, 
hogy: Künn nagyon hideg van. A madarak a 
fákon ülnek, — ajánl az egyik gyermek eset-
leg két mondatot is. Ezt így rendezem: — Mi 
legyen az első mondat? — Künn nagyon hideg 
van. — Jó mondat! Vizsgálgassuk egy ki-
csit! — Vájjon megmondotta, meghatározta-e 
Gyurka, hogy hol van hideg? — Igen. Azzal 
a szóval mondotta meg, hogy: künn. — Ez hely-
határozószó, — ismerik meg a gyermekek. 
— Igen, de le is kell írnunk! —• Két w-nel ír-
juk, — állapítják meg. — Ha Gyurka csak azt 
mondta volna, hogy: Nagyon hideg van, mit 
is gondolhattunk volna? — Azt, hogy itt a te-
remben van nagyon hideg. — Lám, Gyurka a 
künn szóval azt a helyet is megmondta, meg-
határozta, ahol nagyon hideg van s így értel-
mesen fejezte ki gondolatát! — Mondd tollba 
ezt a mondatot, Gábor! 

— Mi is volt a második mondatod, Gyurka? 
— A madarak a fákon ülnek. — Ez igaz, de 
nyáron is a fákon ülnek. Akkor azonban más-
ként ülnek, mint most. — Meg kellene azt is 
mondani, hogy hogyan ülnek. — Fázva, dide-
regve ülnek — határozzák meg a gyermekek 
alkalmas szavakkal a cselekvés módját. — Ho-
gyan hangzik akkor ez a mondat? — A madarak 
a fákon fázva, dideregve ülnek. — Mely sza-
vakkal mondjuk meg, hogy hogyan ülnek a 
fákon a madarak? — Miféle határozószavak 
ezek: fázva, dideregve? — Ragos szavak. — Me-
lyik bennük a tő s melyik a rag? — Azért, 

mert az ülés, a cselekvés módját mondjuk 
meg velük, miféle határozók? — Hány mód-
határozó van ebben a mondatban? — Azt a 
helyet is megmondjuk ebben a mondatban, 
ahol a madarak ülnek. — Azt azzal a szóval 
mondjuk meg, hogy: fákon. — Ez ragos fő-
név. — A mondatban helyhatározó, — ismerik 
fel a gyermekek. — Ismételd, aztán mondd 
tollba a mondatot, Sanyi! 

— Hanem éhesek is lehetnek ezek a mada-
rak, — mondom a második képre mutatva s 
ezzel a gondolkozást továbbvezetem. — Elröp-
pennek, keresnek, de nem találnak ennivalót,— 
mondja az egyik a gondolatot, ami azonban 
nincs kellő formába öntve s így nem simul az 
előző mondatokhoz. — Nem mindegyik röpül 
el, hanem közülük csak egy-egy, — mondom, 
hogy a gondolat rendezgetésére indítsam a 
gyermekeket. — Egy-egy elröppen, hogy enni-
valót keressen, — mondja az egyik. Erre el-
olvastatom az előző mondatokat, azt utánuk 
mondatom s ezzel megéreztetem az odaillősé-
get, a folyamatosságot. — De nem egymás-
után, gyorsan röppennek el, hanem csak néha, 
néha történik ez az elröppenés, — helyezem el 
az időt kifejező határozószót a gyermekek szó-
kincsébe, mire ők azt mondatba illesztik. így: 
Néha-néha egy-egy elröppen, hogy ennivalót 
keressen. — Ez jó, szép mondat, hanem azért 
azt is meg kellene benne mondanunk, hogy 
hova röppen, — késztetem helyhatározóval való 
bővítésre a gyermekeket. — Akkor úgy kel-
iene mondani, hogy: Néha-néha egy-egy a 
szomszédos kertbe röppen s ott ennivalót ke-
res. — Ez jó mondat. — Melyik szó leírására 
figyelünk különösebben? — Mondd tollba, Géza! 
— Olvassátok el s mondjátok meg, hogy mit 
állítunk ebben a mondatban? — Azt, hogy: 
röppen és keres. — S miről állítjuk ezeket? 
— A madarakról. — Hiszen azt nem is említjük 
ebben a mondatban! — Nem is kell, mert az 
előző mondatból úgy is tudjuk, hogy a mada-
rakról beszélünk. — Miért illesztettük a mon-
datba azt a szót, hogy: néha-néha? —- Azért, 
hogy megtudjuk, mikor röppen el egy-egy ma-
dár. — Ezzel tehát az időt mondjuk meg. 
— Igen, az időhatározószó. — Mikor röppen el? 
— Néha-néha. — S megmondjuk-e azt a helyet, 
ahova a röppenés történik? — Meg. Azzal a 
szóval mondjuk meg, hogy: kertbe. — Az hely-
határozó. — Ragos főnévvel mondtuk meg a 
helyet. — Miért nem mondjuk, hogy kertben 
röppent? — Azért, mert a madár még nincs ott, 
hanem csak azt mondjuk meg, hogy hova röp-
pen. — Hova? — Kertbe. — Hol? Kertben. — 
feleli a gyermek. — Azt is megmondjuk, hogy 
hol keresi az ennivalót. — Ott. — Ez is helyet 
jelent, de nem mondja meg a hely nevét, azért 
helyhatározószó, —• mondják a gyermekek elő-
zőleg szerzett ismereteik alapján. •— Hány és 
miféle határozó van ebben a mondatban? — 
Hogyan kérdezünk utánuk. — Írjuk le a mon-
datot! 

A képek szemlélgetésével kapcsolatban 
ugyanígy szövögetjük tovább a fogalmazványt, 
amely pl. ez lehet: 
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Etessük a madarakat! 
Künn nagyon hideg van. A madarak a fá-

kon fázva, dideregve ülnek. Néha-néha egy-
egy a szomszédos kertbe röppen s ott enni-
valót keres. Boldog, ha a fakéreg repedései kö-
zött parányi petét talál. 

Mi már gyűjtöttünk napraforgót és kender-
kórót. Majd ha leesik a hó, azt kitesszük a 
kertbe. A napraforgóból etetőt készítünk. Az 
alját tövises gallyal vesszük körül, hogy a 
macska ne zavarja a szegény madarakat. 

Otthon az ablakpárkányra is szórunk étel-
hulladékot. A madarak meglátják, szedegetik s 
hálásan tekingetnek ránk. 

Tegnap azt terveztük, hogy tetejes, üvegol-
dalas madáretetőt is készítünk s azt a fák közé 
állítjuk. Karácsonyra készen lesz. Az ünnepen 
már vígan fognak lakmározni abban a mi ked-
ves madárkáink. 

b) A f o g a l m a z v á n y á t o l v a s á s a ; a 
h a t á r o z ó k m e g j e l ö l é s e . Hogy a gyer-
mekek lelkében a fogalmazványról egységes 
kép alakuljon, az egészet megszakítás nélkül, 
közvetlen, természetes hangon átolvastatom. 
— Jelöljük most meg a benne levő határozó-
kat, úgy, hogy a ragos főnevet egyenes, a név-
utós főnevet hullámos, a határozószót pedig 
szaggatott vonallal húzzuk alá! — mondom, 
aztán végighaladunk a fogalmazvány minden 
egyes mondatán, miközben a gyermekek meg-
mondják, hogy melyik a ragos, melyik a név-
utós névszó s melyik a határozószó. 

Begyakorlás. 
a) A h a t á r o z ó k f e l i s m e r é s e e l ő z ő 

f o g a l m a z v á n y b a n . A gyermekek vala-
mely előző fogalmazványuk mondataiban ke-
resik a határozószókat s aláhúzással jelölik 
azokat úgy, mint a tárgyalás b) pontjában. 

b) K é s z f o g a l m a z v á n y m o n d a t a i -
n a k h a t á r o z ó k k a l v a l ó b ő v í t é s e . 
Egy másik fogalmazvány mondatait abból a 
szempontból vizsgálgassák a gyermekek, hogy 
lehetne-e azokat határozók beillesztésével vi-
lágosabbá, értelmesebbé tenni. Ha igen, illesz-
szék bele a határozókat. 

c) T o l l b a m o n d á s ; m á s o l á s . Az alábbi 
mondatokat részint tollbamondás után, részint 
másolással írassuk le s jelöltessük meg ben-
nük a határozókat: A világháború 191í-ben 
kezdődött. Katonáink a harctereken vitézül 
harcoltak. Csapataink valamennyi ellenséges 
országba behatoltak. Az oroszok a Kárpátokon 
át akarták hazánkba törni. Ott Szurmay Sán-
dor vezetésével katonáink nagyon megverték 
őket. A háború végén • ellenséges katona nem 
volt hazánk földjén. Trianonban mégis kegyet-
lenül bántak velünk. Ez így nem maradhat so-
káig! 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokbóL 
Kisdednevelés december havi számának első-
cikke bejelenti, hogy az óvónők otthona föl-
épült Budapesten, a Pasaréti-út 62. sz. alatt s-
csak bebútorozásra vár. Következő cikkében a 
lap az óvoda és a napközi otthon egymáshoz 
való viszonyával foglalkozik, majd Jablonkag 
Géza dr. folytatja „Fiaim és unokáim" című 
tanulmányát. Papp Ilona kedves megfigyelése-
ket közöl a kisgyermek életéből. Versek, éne-
kek, mesék és elbeszélések teszik tartalmassá 
a legutóbbi számot, mely főképen a karácsonyi 
szent ünnepekre való figyelemmel szerkesztő-
dött. 
Hevesmegyei Népoktatás november havi leg-
utóbbi számában Reichmann Tivadar a Mon-
tessori-iskolák jelentőségét és a pedagógia fej-
lődésére vetett hatását igyekszik megvilágí-
tani. Krafcsik János „A mindennapi életben"" 
című cikkében szép gondolatot dolgozott ki-
Magdó Mártonné sz. Szekeres Anna az elemi 
népiskolai földrajztanítást tárgyalja. Közli a 
lap a tanfelügyelőség rendeleteit, azonkívül 
tanügyi híreket és ismerteti az Egerben tartott 
pedagógiai tanfolyamot és az egyesületi pénz-
táros közleményeit. 
Tanítók Szövetsége. Főszerkesztő: Rákos Ist-
ván. A IX. egyetemes tanítógyűlés megszerve-
zéséről, a főiskolai tanítóképzésről, a VIII. osz-
tályú elemi iskoláról, a magyar szociográfiai 
intézet 10 évi munkásságáról ír részletes cikke-
ket. Külföldi hírek rovatában majdnem min-
den európai állam tanítóinak illetményügyei-
vel foglalkozik, a hírek rovata pedig főképen 
a tanítóegyesületekben előfordult eseményeket, 
ismerteti. 
Borsodinegyei Tanügy október-novemberi ket-
tős számában a Borsodmegyei Általános Ta-
nítóegyesület 1934. évi november 14-iki rendes 
közgyűléséről készített főjegyzői jelentést ol-
vashatjuk teljes egészében. Közli a lap Hayer 
László társulati tanító „Revíziós óra az V—VI. 
osztályban" című tanítását, melyet Hayer az 
ózdi járás tanítóinak pedagógiai szemináriu-
mában mutatott be. A lap irodalmi része Bán-
kuti Gábortól közöl novellát és Faragó József-
től verset. Az egyesületi élet eseményeiről, a 
tanfelügyelőség és a minisztérium rendeletei-
ről kapunk kimerítő tájékoztatást. 

Magyar Iparosnevelés. November havi számá-
nak első helyén közli Förstner Tivadar ipar-
oktatási kir. főigazgatónak a Magyar Iparos-
nevelés főszerkesztőjéhez intézett nyilt levelét, 
melyben a főigazgató arról biztosítja a lap ol-
vasóit és az iparosnevelés munkásait, hogy a 
legmesszebbmenő gondoskodás történt az or-
szágos tanoncügyi kiállítás anyagának meg-
örökítése és együttartása érdekében. A fő-
igazgató megnyugtató kijelentéseit a lap öröm-
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mel veszi tudomásul. Afra Nagy János dr. 
„A helyesírásra való nevelés és a helyesírás 
tanítása" címen ír cikket, majd Barton Imre 
beszámol a tanoncügyi kiállításról. Pethes Gy. 
László a szakrajzoktatás céljáról, Varjas-Vei-
gand József a természettan-vegytan és a tech-
nika tanításának szerves egybekapcsolásáról 
értekezik. 

Katolikus Kántor. Egyházzenei szemle. Hosszú 
szünet után ismét megjelent a Magyar Orsz. 
Kántorszövetség hivatalos közlönye. Mindjárt 
az első számában Sugár Viktor m. kir. kor-
mányfőtanácsost, a Koronázó-templom kiváló 
karnagyát ünnepli abból az alkalomból, hogy 
a Nemzeti Zenede tanára lett. A lap legnagyobb 
részében a katolikus kántorok társadalmi és 
anyagi viszonyaival foglalkozik. Részletesen 
mutatja be a gyöngyösi új orgonát s közli foto-
gráfiáját is. A főtitkári jelentés a Szövetség 
1934. évi munkásságáról számol be. Kóták, 
könyvismertetések fejezik be a lapot, melyből 
minden tanító gyarapíthatja ismereteit. 

Angol-amerikai tanügyi lapokból. 

Elhibázott szeretet. 
M indenik szülő gyermekének javát akarja: 
valószínű, hogy ez egész életünknek tudatos 
vagy tudattalan főcélja. Azt akarjuk elérni, 
hogy gyermekeink boldoguljanak, mégpedig ne 
csupán gazdasági tekintetben, hanem legjobb 
képességeiknek kifejtése alakjában Í6. Semmit 
sem tartunk elég jónak gyermekeink érdeké-
ben, minden áldozatot készséggel hozunk meg 
érettök. Ez az áldozat szó voltaképen nem is ta-
láló kifejezés, hiszen igazi boldogság nyújta-
nunk, ami csak telik tőlünk, viszont cserébe 
semmit sem, vagy alig valamicskét várunk. 

Akár mint szülők, akár mint tanítók beszé-
lünk a gyermekekről, nincs lényeges különb-
ség, hiszen mindkét minőségünkben barátaik 
vagyunk: mohón, örömmel adunk és ebbe 
soh'sem fáradunk bele. Dolgainkról szólván, mi 
tanítók és szülők megemlékezünk erről vagy 
amarról az elfoglaltságunkról, de abban mind-
nyájan megegyezünk, hogy egész életünknek 
legigazibb foglalatossága a gyermekeink iránt 
érzett szeretetünk. Ez nincs ugyan besorolva az 
emberi foglalkozások közé, de mégis a legegye-
temesebb mind között és a polgárosultság s a 
művelődés szempontjából ez a legnagyobb fon-
tosságú. 

Ez a szeretet annyira szent, hogy ritkán szok-
tunk róla beszélni; amint a hajdankor embere 
is lefátyolozta az istenbálványokat s nem emle-
gette azoknak nevét sem. Éppen ezért nehe-
zünkre esik, hogy ezúttal a nagy nyilvánosság 
előtt feszegessük a szeretet ügyét, mégpedig 
nem érzelmi szempontokból, hanem elfogulat-
lan tárgyilagossággal. De meg kell tennünk, 
megkísérelnünk, hogy az igazságot megállapít-
suk, mert erre — tapasztalataink szerint — nagy 
szükség van. 

Az idő haladtával gyermekeink el-elhagyo-

gatnak minket s hozzánk való ragaszkodásuk 
egyre gyöngül, ellenben a mi szeretetünk foly-
vást erősbödik. Nagyon kemény mondás ez, de 
akár siránkozunk fölötte, akár küzdeni is pró-
bálkozunk ellene, — igaz. Még törvényeket i s 
hoztunk, amelyek kötelezik az ifjúságot a kül-
színes szeretetre szüleik irányában, ámde köz-
tudomású, hogy a szeretetet nem lehet erősza-
kolni. Azt a szeretetet, amelyet mi gyermeke-
inkre pazaroltunk, emezek aztán továbbadják 
az övéiknek s ez a folyamat állandóan megis-
métlődik a családi olvasztótégelyben, mert a 
természet törvénye fölötte áll az emberi tör-
vénynek. 

Nincs tehát rá recept, hogyan őrizhessük meg 
magunknak mindvégig gyermekeink szeretetét, 
de igenis megvan a módja, hogy legalább so-
káig sütkérezhessünk annak melegében. 

A legfőbb szabály itt, hogy ne nyilvánítsuk 
állandóan a szeretetünket. Tartsunk be naponta 
egy-egy időszakot, amelyen át sem mi nem mu-
tatjuk szeretetünket gyermekünk iránt, sem pe-
dig tőle nem várjuk a szeretet megnyilatkozá-
sát. Ez az idő pedig a gyermek szabadideje, 
amely legyen elég hosszú része a napnak. Pél-
dául látjuk, hogy gyermekünk valami regényt 
olvas, szeretetünk arra késztet, hogy szakítsuk 
meg olvasását, vagy hogy jobb olvasnivalót ad-
junk a kezébe, vagy a másnapi lecke átvételére 
ösztönözzük. Ám a szakértő tanácsa: ne szól-
junk s ne csináljunk semmit s inkább menjünk 
odább. 

Tudjátok-e, hogy a szeretet rettenetes zsar-
nok? így különösen a túlvitt anyai szeretet a 
legkellemetlenebb dolgok egyike a családi élet-
ben. Az anyák ezt a szeretetet évszámra gyako-
rolják, reggeltől estig, szakértők benne, senkifia 
sem menekülhet előle, ha csak el nem szalad 
hazulról. Az anyai szeretet minden aprócska 
részletbe behatol, hol éles, hol nyájas hangon és 
modorban, de jellemző vonása, hogy mindvégig 
elnyomja az egyéniséget. 

Az időtartamot éppúgy meg kell szabni a sze-
retetre, akárcsak az oktatásra. Ez a kettő nem 
fér meg egy időben, mert mindkettő nem csak 
vezetni akar, hanem szinte darabkákra óhaj-
taná törni a szeretettnek az egyéniségét, hogy 
aztán a maga vágyának megfelelően újraal-
kossa. A szeretet gyakran mardosó s ennek kö-
vetkeztében terhes és zavaró, ha ugyan nem 
teljesen kimerítő. 

A kölcsönös szeretet nem bántó, mert az erők 
kiegyenlítődnek és harmóniára vezetnek. De ne 
feledjük, hogy a szülő s a gyermek, valamint a 
tanító s a gyermek közt a viszony nem azonos. 
A mindent legyőző szeretet jobbadán, ha ugyan 
nem teljesen, csupán a mi részünkről forog 
fenn, így ügyelnünk kell arra, nehogy mindent 
akarjunk s ezzel annál többet veszítsünk. 

Gyakran tapasztalható az ú. n. pártfogó sze-
retet, amely bizonyos szempontokból elítélendő. 
Meg kell itt emlékeznünk arról az érdekellen-
tétről, mely a tiszta igazságot megtudni óhajtó 
gyermek és a koraérettséget elhárítani törekvő 
szülő közt jelentkezik. Az igazság gyakorta bor-
zasztó valami s aki állandóan, mindenre való 
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tekintet nélkül él vele, az állandó társadalmi el-
ítélésnek teszi ki magát. A gyermekek viszont 
hamar rájönnek, hogy a megállapodott társa-
dalmi szokások dolgában mi szülők voltaképen 
mind szociális képmutatók vagyunk. 

A gyermekek igenis észreveszik, hogy a tár-
sas érintkezésben mi szülők gyakorta kerüljük 
az igazságot, de azt is megjegyzik maguknak, 
hogy mi erről nem látszunk tudomást venni. 
Arra tanítjuk gyermekeinket, hogy ők minden 
egyes esetben köszönjék meg a játékot s bizto-
sítsák társaikat, hogy nagyszerű órát töltöttek 
együtt, vagy hogy sajnálatukat fejezzék ki bi-
zonyos cselekményeik fölött, — ami mind az 
őszinteség, az igazság rovására megy. 

A gyermekek szeretik az igazságot, kiváltké-
pen a hallgatásban megnyilatkozó igazságot. 
Éppen ezért felháborító, ha kivált zsengeko-
rúakat arra kényszerítenek, hogy palástolják 
való érzelmeiket. Az udvariasság kódexét a 
gyermekek amúgyis a hazugságok tárának te-
kintik, szerintünk teljes joggal. Így aztán az 
összeütközés elkerülhetetlen. De mégis elkerül-
hető volna, ha a szülők felvilágosítanák kicsi-
nyeiket, hogy az alaki udvariasság többnyire 
tudatos valótlanság, ám ehhez mégis alkalmaz-
kodnunk kell, mert különben megszűnnék a tár-
sas élet. 

Mindenesetre sokkal jobb, ha távoltartjuk 
gyermekeinket a felnőtteknek eme zajos vásá-
rától. Ismerünk számos kiváló szülőt, aki sikert 
aratott azzal, hogy megtiltotta gyermekeinek a 
társaságosdit, nem kényszerítette őket a sok 
köszönöm és bocsánat elrebegésére, még ke-
vésbbé kézszorításra és hajbókolásra, megen-
gedte nekik, hogy inkább hallgatagon viselked-
jenek, semmint kényszeredett kifejezéseket ve-
gyenek ajkaikra, — aki tehát megoltalmazta 
őket attól, hogy időelőtt megismerkedjenek a 
felnőttek diplomatikus szólamaival. 

A minap a szülői értekezlet során azt kérdezte 
tőlem egy idősebb úriasszony, nem tartom-e 
szükségesnek, hogy a gyermekeket a jó modorra 
is megtanítsák. „Nem nyilatkozhatom erről a 
kérdésről — válaszoltam —, amíg meg nem bi-
zonyosodtam róla, hogy mit ért jó modor alatt. 
Evégből előbb hosszú órákat kellene társaságá-
ban és háztartásában töltenem. Meglehet, hogy 
amit itt élőszóval előadott, teljesen elüt attól a 
mintától, amelyet odahaza személyesen nyújt, 
anélkül, hogy erről határozott tudomása lenne. 
Nincs kizárva, hogy elavult hagyományokhoz 
ragaszkodik (pl. asztalnál tilos a nevetés), vagy 
oly beszédmódot kíván meg a gyermektől, amely 
nevetségessé tenné őt társai előtt stb." 

Különösen fontos, hogy a szülők miféle eljá-
rással biztosítják magukat gyermekeik engedel-
mességéről. A tekintélyen alapuló kijelentések 
nem mindig meggyőzők, a félelemkeltés sem 
eredményes: az érzelmekre való hivatkozás he-
lyett inkább a belátásra kell alapítanunk. Akár 
tetszésünkre van, akár nincs, meg kell állapíta-
nunk, hogy a tekintélytisztelet, nemkülönben az 
ősök mindentudásába vetett hit szerte a világon 
elvesztette már az erejét. 

. . . Ne feledjük, hogy igen sokszor éppen a 

szeretet az, amely megöli a szeretetnek a tár-
gyát; ügyelnünk kell tehát, hogy okosan sze-
ressünk, ne tévesszük soha szem elől a célt: 
hogy a legjobbat tegyük meg szeretteink érde-
kében, hogy a legelőnyösebb helyzetet biztosít-
suk számukra mind a jelen, mind pedig a jövő 
életre. 

Hughes Mearns, 
a newyorki egyetem tanára. 

Parents' Magazine (New York), 
1934 novemberi szám. 

Német tanügyi lapokból. 

Az egyszeregy elsajátítása és meg-
tanulása. 

Antonie Kment bécsi tanítónő közli a követ-
kezőket: 

A gyermekeknek aránylag korán kell meg-
ismerkedniük az egyszereggyel. Alig rögzítő-
dött kissé bennük a számfogalom százig, máris 
megkezdjük az első egyszeregy-számsor be-
gyakorlását. Véleményem szerint — írja a 
szerző — a második iskolai évet főként az egy-
szeregy begyakorlására és megértetésére kel-
lene fordítani. A tökéletes elsajátítást az év 
végéig valamennyi gyermektől elvárhatjuk és 
megkövetelhetjük. Végeredményben mindössze 
száz számról van szó, amit észben kell tartani. 

Ha egy felnőtt jó számolót hasonló feladat 
elé állítanánk, az mindenekelőtt minél több vo-
natkozást keresne más számokkal, hogy így 
megkönnyítse a munkáját. Ám egy hétéves 
gyermek előtt a megtanulandó szám még meg-
lehetősen izolálva áll s egyáltalában nem, vagy 
csak alig talál utakat más számok felé. 

Ezért mindig főfeladatomnak tartottam — 
mondja a szerző — olyan vonatkozásokat ke-
resni és a gyermekeket az egyes számok, szá-
molások és számolási műveletek közötti rokon-
ságra figyelmeztetni. A gyermekek fedezzenek 
fel mindig új összefüggéseket és tanulják meg 
az újat a már ismerttel összekapcsolni. Hogy 
emellett az egyszeregyet alaposan gyakorolni 
kell tisztán mechanikusan is, az magától érte-
tődik. Mindennél fontosabb azonban, hogy a 
tanulók a második évben a számolási módokat 
maguktól gyorsan megszerkeszteni és reprodu-
kálni tudják. 

Minden osztályban vannak gyermekek, akik 
szüleiktől támogatva — korán megtanulják kí-
vülről az egyszeregyet. Ezek nem is mindig a 
legintelligensebbek. De éppen ezek a tanulók 
— ha nem rendelkeznek különleges számolási 
tehetséggel — a leglehetetlenebb hibákat csi-
nálják. Például a legnagyobb határozottsággal 
állítják, hogy 9X3 = 37 s nem gondolják meg, 
hogy a hármas számsor 30-nál megszűnik. Vagy 
kijelentik, hogy 7X4 = 21, holott a négyes szám-
sorban csak páros számok szerepelnek. Sokkal 
helyesebb, ha a gyermek a 9X3 feladat meg-
oldásánál nem mechanikusan felel — jól vagy 
rosszul —, hanem így okoskodik: 10X3 = 30, 
30 — 3 = 27; vagy a 7X4-et így számítja ki: 



24. SZÁM NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 9 5 1 

5X4 = 20, 20+2X4 = 28. Ez ugyan hosszabb ideig 
tart, de a helyes eredményhez vezet és a helyes 
szám rögzítődik az emlékezetben. 

Az egyszeregy felépítésénél a gyermekeket 
többnyire a következő meggondolások vezetik: 

Az ötszörös fele a tízszeresnek. 
A háromszoros = a kétszeres + az egyszeres. 
A négyszeres = a kétszeres + a kétszeres, 

vagy az ötszörös — egyszeres, 
A hatszoros = az ötszörös -f az egyszeres, 

vagy kétszer a háromszoros. 
A hétszeres = az ötszörös + a kétszeres. 
A nyolcszoros = a tízszeres — a kétszeres, 

vagy kétszer a négyszeres. 
A kilencszeres = a tízszeres — az egyszeres. 
Az egyszerest és a tízszerest, vagy a két-

szerest is csaknem valamennyi gyermek gépie-
sen reprodukálja. Ezenkívül a számsor közepén 
is adódik egy támpont az ötszörösben; ezt a 
számolást is lehetőleg gyorsan, gépiesen kell 
elsajátítani. Ezért kezdettől fogva úgy ajánla-
tos eljárni, hogyha egy számsor közepéhez ér-
kezünk, ezt valamiképen jelezni kell, például a 
felírásnál egy új sor kezdésével, a számsor raj-
zos ábrázolásánál egy új csoport kezdésével, a 
pálcikákból való kirakásnál egy nagyobb köz-
zel stb. A tanulók így könnyen felfogják, hogy 
az ötszörös fele a tízszeresnek. Korán kell kez-
deni a tizes számok felezését, hogy a gyerme-
kek minél hamarább megtanulják és kívülről 
tudják valamennyi tizes szám felét. így az öt-
szörösben biztos gócpontot kapunk, amely köré 
a hat-, hét- és nyolcszorost csoportosítani lehet. 

Ezután a szerző gyakorlati példákon bemu-
tatja, hogyan igyekszik egy-egy egyszeregy-
sort lehetőleg minden irányból támogatva fel-
dolgozni. 

Mindezekkel a gyakorlatokkal kapcsolatosan 
— fejezi be fejtegetését a szerző — a gyerme-
kek folyton ismétlik az egyszeregyet, anélkül, 
hogy észrevennék. Emellett örömmel dolgoznak 
együtt a tanítóval és egyre ügyesebbek lesznek 
a számokkal való eljárásban. Ha azután oly-
kor-olykor tisztán mechanikusan gyakoroltat-
juk velük az egyszeregyet, még ezt is szívesen 
csinálják, sőt gyakran maguktól is megkíván-
ják. Ilyen előrelátó eljárásból az egyszeregy 
biztos megértése következik s ezzel együtt a 
szükséges mechanizmus magától kialakul. 

Die Quelle. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Móra Ferenc: Utazás a földalatti Magyar-
országon. Móra Ferenc, a Magyar Alföld leg-
bensőségesebb hangú írója, leginkább csak 
mint író él az olvasóközönség tudatában, pe-
dig ez a bámulatosan sokoldalú polihisztor a 
magyar régészettudomány egyik legjelentősebb 
alakja volt. Posthumus könyve, az „Utazás a 
földalatti Magyarországon", teljes mivoltában 
megmutatja Móra Ferencet, aki elsőrendű iró, 
igazi tudós és aranyszívű ember. Ebben a 

könyvben levő történetek Móra alföldi ásatá-
sainak tapasztalatairól, kisebb-nagyobb esemé-
nyeiről, pompásnál pompásabb megfigyelései-
ről mesélnek. Móra nemcsak a hún, az avar, 
a gepida őslakók csontjait fedi fel ebben a 
könyvében, hanem azoknak a lelkével is meg-
ismertet, akik a föld felett, a keservesen szer-
zett föld felett élnek és dolgoznak. 

Jóízű adomák és néha megdöbbentően éles, 
életszerű pillanatfelvételek során tárul elénk 
a szegedkörnyéki magyarság élete. Remek ala-
kok kelnek életre Móra tollának nyomában, 
mint Kotormány János, az író tudákos famu-
lusa, a kutyahitű Döncző vagy Cuci János, a 
„célszerű szegényember". 

S belül milyen makacs ez a szikes magyar-
föld! Népvándorláskori kincsek, sírmezők rej-
lenek alatta. És mennyi, de mennyi pusztul el 
ezekből hiába, tudatlanságból vagy nemtörő-
dömségből. Meglepően új szempontok, a ma-
gyarság ködös őskorának eddig nem is hallott 
részletei világosodnak meg az ősök csontjai 
nyomán. Halottak és élők, ősmagyarok és mai 
magyarok kelnek életre Móra Ferenc művé-
ben. Igazi íróművész, sőt több, költő volt az, 
aki ennyi szépet, ennyi maradandót tudott 
meglátni az élet és a halál legkisebb dolgai 
között is. (Révai Testvérek Irodalmi Intézet 
kiadása.) 

Tabán. Budapestnek ez az enyhén lejtős hegy-
oldala a Várhegy, a Gellért-hegy, a Naphegy 
és a gyönyörűségesen hömpölygő Duna partja 
között terül el. Itt most már csak hűlt helye 
van egy régi városrésznek, melyet a haladó 
korszellem s ezzel a székesfőváros fejlődése 
áldozatul követelt. A Tabán, ez a városrész 
egykor külvárosa volt a sok vihart szenvedett 
Buda-várának. Előbb rác települők, majd tö-
rök hódítók, sváb jövevények barátságos ott-
hona volt, majd az újabb korban vonzó élmé-
nyeknek, szívnek, léleknek egyaránt kedves 
emlékeknek gyűjtőhelye lett s így élte ebben 
a nagy városban a maga idillikus életét. Időn-
ként sok elemi csapás érte a Tabánt. Ezek ro-
mokat csináltak falaiból, üszköket gerendái-
ból, de a szorgalmas lakosság újra felépítette. 
Végül is jámbor fészek lett, amelynek lakói 
csak látásból ismerték a jólétet és sehogy sem 
értették meg, hogy miért is jönnek ide a mó-
dos pesti fiatalurak és dámácskák. És jöttek 
a festők, grafikusok, akik azokat a rozoga, 
szutykos kis viskókat vászonra pingálták, pa-
pírra rajzolták. 

És ez a városrész, amely úgy a budapestiek-
nek, mint a Budapestre látogatóknak kedvence 
lett, most eltűnt a föld színéről. Az emlékezés 
ködképeiben él már csak sokak lelkében, szí-
vében, szeretetében. 

Ezt az eltűnt városrészt örökítette meg So-
mogyi Aladár ny. tábornok, a kitűnő fény-
képező amatőr, aki csaknem kétszáz képet fo-
tografált le a tabáni utcákon. Házakat, tere-
ket, udvarokat, kedves, hangulatos életképe-
ket. Azokat, amelyeket századokon át rajzol-
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tak ott a rézmetsző-mesterek. Somogyi ezek-
ből kedves képeskönyvet csinált, Rexa Dezső 
pedig — Budapest múltjának ez a szeretettel-
jes kutatója — jellemrajzot írt a századokon 
át egyre változó Tabánról. Leírta a rácvárost 
és leírta bennszülöttjeit, vendégeit, rajongóit, 
megéneklőit és maga is megénekelte — habár 
prózában — azt a gyönyörű hangulatot, amely-
nek csak egy rövid ós könnyen megérthető 
neve volt, van és lesz: Tabán. 

Ez a könyv most hagyta el a sajtót. Az 
Egyetemi Nyomda művészi kiállításáról gon-
doskodott, hogy egységes legyen belső tartalma 
és külső alakja s ezzel becsessé tegye a nagy-
közönség számára Tabán emlékét. 

„Halló, itt London!" Juhász Andor útikönyve. 
(Révai-kiadás.) 

Két magyar cserkészfiúnak londoni élmé-
nyeit, tapasztalatait írja meg Juhász Andor eb-
ben a 250 oldalas, fényképekkel gazdagon il-
lusztrált szép és ízléses könyvben. Nem egy-
szerű útirajz ez, nem csupán London neveze-
tességeinek bemutatása, a kontinentális mére-
tekhez szokott szemmel alig felmérhető világ-
város forgalmának, lüktető mindennapi életé-
nek leírása. Az olvasó, különösen pedig az 
ifjúság megkapja ebben a könyvben dióhéjban 
mindazt, amit egy művelt embernek az ango-
lokról s pompás fővárosukról tudnia kell és 
illik. 

Megismerkedünk a „home"-al, az avatatlan 
által ridegnek hitt, a valóságban azonban ben-
sőségesen meleg angol családi otthonnal, az an-
gol élettel és szokásokkal, az idegen előtt talán 
nevetségesen ható konzervatívizmussal, amely 
annyira jellemző minden angolra, de amely 
gyökeréig egészséges konzervatívizmus nélkül 
alig lehetett volna az angol világbirodalmat 
kiépíteni. A világváros nevezetességeinek be-
mutatása kapcsán megismerteti a szerző az 
ahhoz fűződő történelmi eseményeket, az an-
gol alkotmányos élet, az irodalom és művészet 
nagyságait, az angol gazdasági életnek az 
egész világot át- és átszövő idegrendszerét. 
A két cserkészfiúval végigjárva a Buckingham-
palotát, a Trafalgarsquare-t, a Hyde-Parkot, a 
Whitehallt, a Westminster Abbeyt, a West-
minster-Halit, a Szent Pál-székesegyházat, a 
Bank of Englandot, a Royal-Exchange-t, a 
Scotland-Yard-ot, értjük csak meg igazán az 
angol világbirodalom nagyságát, erejét s az 
egész földkerekségen egyedülálló szilárdságát. 

A külsőségeiben is értékes, ízléses könyv bo-
rítékját és fadúcait Reiter László rajzolta. 

Gyömrei Sándor: Az utazási kedv története. 
(Budapest, 1934. Gergely R. kiadása. 192 lap.) 

Gyömrei könyve a monográfia, a konkrét 
történeti, földrajzi, irodalom- és művészettör-
téneti, gazdaságtudományi és tömeglélektani s 
egyéb tudományos diszciplinákbeli adatok anya-
gán épül föl. Ritkán láttunk monográfiát, mely 
szerzője részéről nagyobb, gazdagabb iroda-
lomnak és tanulmányoknak ismeretét, írójá-

nak nagyobb olvasottságát árulná el. S ez bi-
zalmat gerjeszthet bennünk a könyv tartalmá-
nak realitása iránt, még ha a tárgyhoz képest 
bizonyos fokig túlságosan filozofáló, szubli-
máló is a hangja szerzőnk könyvének. A mű 
határozottan a szellemtörténeti módszer vagy 
felfogás, vagy irányzat értelmében készült be-
cses kultúrtörténeti monográfia, mely nem 
pusztán leíró természetű, hanem korszakról-
korszakra haladva elemzi az utazási kedv lé-
lektanát és szociológiáját, s az olvasónak, a 
művelt magyar tanítónak is, betekintést enged 
a lelkiség magasabb régióiba. 

A szerző tárgyalási menete az, hogy általá-
nos és az. embernek a természethez való viszo-
nyát, a természet ezer új jelensége és formája 
után való belső vágyódását vázoló részletes be-
vezetésben és első szakaszban a természetet, 
mint régente az emberi életnek pusztán kulisz-
száját, utána Rousseaunak szerepét, mint fej-
lődési epizódot, majd az emberiségnek a közép-
kori természettávoíságból az újkori természet-
közelségbe való kifejlődését rajzolja, mindezt 
rendkívül sok irodalmi és művészeti s részben 
történeti igazolóadatnak fölhasználásával. 

A művelt magyar tanítóság már régen nem 
nyert ilyen sokoldalúan tanulságos, előkelő 
szellemű és művészi értékű olvasmányt, mint 
aminővel Gyömrei könyvében megismerked-
tünk. Szerzőnk, egyébként a budapesti keres-
kedelmi és iparkamara titkára, ki eddig in-
kább mint alapos, komoly közgazdasági író 
tűnt fel, e könyvében bizonyára kellemes meg-
lepetéssel szolgált azoknak, kik nevét eddigelé 
csak gazdaságtudományi tevékenységéből is-
merték. Gyömrei Sándor egyébként az édes-
anyjának dedikált művet (mily nemes, pedagó-
giai értékű vonása a könyvnek!) hét idevonat-
kozó, becses kultúrhistóriai tárgyú képpel is 
ékesítette és még értékesebbé tette. 

Sten Bergman: „A viharok hazájában." (Ter-
mészettudományos kutatóutazás a Kurili-szige-
teken.) Fordította: dr. Cholnoky Béla. (Frank-
lin-Társulat kiadása.) 

Sten Bergman, a híres svéd természettudós 
és kutató, Ázsia északi vidékeinek legalapo-
sabb ismerője, ebben a könyvében számol be a 
Kurili-szigeteken szerzett tapasztalatairól. 

A Japán és Kamcsatka között füzérben egy-
másmellé sorakozó szigetcsoport, amelyet a vi-
lág Kurili-szigetek néven ismer, egyike a föld 
legérdekesebb vidékeinek. A rendkívül zord 
éghajlatú, gyér japáni és ajnu lakosságú szi-
geteken a föld belső erőinek szárazföldet te-
remtő s tengerbe süllyesztő munkája még nap-
jainkban is javában folyik. A 31 sziget majd-
nem mindegyikét meredek, vulkánikus hegyek 
alkotják, a földrengések, vulkánkitörések napi-
renden vannak. A szigetek sziklás, meredek 
partjait majdnem szakadatlanul köd borítja s 
körülöttük jóformán állandóan vad viharok 
tombolnak. A szigetek megközelítése nemcsak 
a köd és viharok miatt súlyos feladat minden 
tengerészre, hanem azért is, mert a tenger-



24. SZÁM NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 951 

áramlások sebessége szokatlanul nagy, eléri 
óránkint a 9—10 kilométert. 

Ennek az exotikus világnak lakosaival, fló-
rájával és faunájával ismerteti meg Sten Berg-
man az olvasót. Különösen érdekes ezeknek 
a szigeteknek állatvilága. Itt él a világ leg-
értékesebb prémes állata, a tengeri vidra, 
amelynek prémjéért darabonkint a helyszínen 
15.000 pengőt, sőt ennél is többet fizetnek. A szi-
getek egyikén annyi a kékróka, hogy a kuny-
hókra dróthálóból készített ajtót kell szerelni, 
mert különben a rókák meglátogatják a házak 
belsejét is. A szerző elbeszélése nyomán meg-
ismerjük a lazacokkal zsúfolt folyókat, ame-
lyekben íváskor sűrű sorokban úszik a végte-
len haltömeg a tengerből a folyók forrásvidéke 
felé. Egyik mellékfolyó, egyik patak sem oly 
kicsi, hogy a lazacok legalább meg ne kísé-
reljék az azokon való feljutást s csak akkor 
álljanak meg, amikor a víz már oly kicsi, hogy 
testüknek fele kiáll belőle. Végigéljük a mo-
dernizált bálnavadászat izgalmait, amikor a 
vadászok óraszámra kémlelik a tengert s üldö-
zik a feltűnt bálnát, hogy alkalmas pillanat-
ban a legborzalmasabb fegyverek egyikével, 
ágyúból kilőtt robbanó szigonnyal vessenek vé-
get a minden porcikájában hasznosítható ten-
geri szörny életének. 

A rendkívül érdekes és tanulságos könyvet 
a szerzőnek hetvennél több eredeti fényképfel-
vétele teszi változatossá. 

Nagy Ferenc: Esthajnali csillag ragyog. Ennek 
az ízlésesen kiállított verseskönyvnek minden 
gondolata felemelő, érzelmeket mélyítő, lelket 
nemesítő. Szerzőjük a dal szárnyán lopja be 
lelkünkbe a legszebb érzéseket, amelyeket ol-
vasgatás közben saját élményeinknek tekin-
tünk. S ez egyik igazi értéke Nagy Ferenc köl-
teményeinek. 

A szerző költeményeit a következőképen cso-
portosítja: Te benned bízunk. Ebben a csoport-
ban mély vallásos érzelmekkel itatja át a költő 
lelkünket. A Családi tűzhely című sorozatban 
a családi érzést mélyíti, erősíti. Túl az Óperen-
cián című sorozatból az idegenbe szakadt ma-
gyar lélek búja, bánata, hite és reménye sugár-
zik felénk. A Megszépült évek cím alatt nyu-
godt, derült hangulatokat árasztó költeménye-
ket olvashatunk. (A könyv megszerezhető a 
szerzőnél, vagy Debrecenben a „Méliusz" könyv-
kereskedésben.) 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 
Die Erziehung. Havi folyóirat a kultúrának és 
nevelésnek a tudományban és életben meg-
nyilatkozó összefüggése számára. Szerkesztik: 
A. Fischer, W. Flitner, Th. Litt, H. Nohl, E. 
Spranger. Kiadja Quelle & Meyer Lipcsében. 
9. évfolyam 1933—34, 588 lap. Előfizetési ára 
évi 1080 márka. 

Ezt az immár 10. évfolyamába lépő kiváló 
német neveléstudományi folyóiratot a mai né-

met pedagógia elismert vezérféríiai szerkesz-
tik, ami már eleve kezeskedik magas tudomá-
nyos színtájáért. Ez a szellem vonul végig köz-
leményein, amelyek a nevelés- és oktatásügy 
egész területét felölelik és számot vetnek az 
amott felszínre került áramlatokkal is. Az 
egész évfolyam gazdag tartalmából, térbeli te-
kintetek miatt, csak néhány közleményt ismer-
tetünk, amelyekről eleve feltételezhetjük, hogy 
olvasóink érdeklődéséhez közel állnak. 

Első helyen és kissé részletesebben kell meg-
emlékeznünk Sprangernek „Ehre" című klasz-
szikus tanulmányáról (529—36. lap), amelynek 
írója nem is sejthette, hogy a világpolitika ki-
számíthatatlan esélyei következtében fejtegeté-
sei nyomban napjaink érdeklődésének gyújtó-
pontjába fognak kerülni. A német „Ehre"-nek 
a magyarban a becsület mellett a becsületes-
ség, tisztesség és megbecsültetés felel meg. Idő-
beli és közösségi körülmények a becsületnek négy 
főegységét érlelték meg. 1. Legfontosabb a nem-
zeti becsület: ezért mindenki közösen felelős, 
ebben azonban nem idegen népek döntenek, ha-
nem csakis a nemzeti lelkiismeret. 2. Becsület-
fogalomalkotóként szerepel a hivatás is: mindeo 
hivatásnak, társadalmi osztálynak megvan a 
maga becsülete; baj támad ott, ahol az egyik 
a másik becsületére áhítozik. „A királytól a 
kézművestanoncig mindenkinek megvoltak jo-
gai, senkinek sem volt minden szabad, de min-
denkinek valami" (Pestalozzi), hasonló érte-
lemben nyilatkozik Hegel és Max Weber. 
3. Önálló megnyilatkozás a családi becsület és 
4. az egyén becsülete: mindenki felelős a közös-
ségért, amelynek tagja. Itt rejlik a probléma 
súlypontja: megbecsülést csak az fogadhat el, 
akinek erre fogékonysága van, aki azt jóban-
rosszban önmagával, „az erkölcsi személy"-lyel 
és azon túl és felett Istennel szemben képes 
gyakorolni. „Az ember léte és a világ művei 
nem közömbösek a legfelsőbb ítélőszék előtt: 
a becsületnek és megbecsülésnek ez a belső tör-
vénye mintegy apriorisztikus elmélete a becsü-
letnek." „Az embertől becsületét elvenni annyi, 
mint életétől megfosztani." A becsület és meg-
becsülés az emberek együttéléséből származik, 
amiből egyúttal következik, hogy felette fon-
tos nemzeti nevelési eszköz, aminek nyomaival 
már Aristotelesnél és Nikomachosnál találko-
zunk. Azon kell kezdeni, hogy a fiatalok élmé-
nyek útján megértsék, hogy mit jelent család-
juk, hivatásuk, nemzetük körében megbecsül-
hetni. „Légy nemzeted számára mérték!" Spran-
ger egy helyen azt az érdekes tervet is meg-
pendíti, hogy időszerű lenne a becsület fogal-
mának (fejlődésének, változásainak) történetét 
megírni. — W. Scheidt: Die generative Wir-
kung der Schuldauer (80—84.): fajbiológiai 
szempontból kutatja az iskolázás tartamá-
nak „egyénfeletti" nemzedéktermelő kihatásait. 
„Minden iskolareformnak abból a tényből kell 
kiindulnia, hogy a fennálló viszonyok a német 
népnek jövőjét veszélyeztetik, mert az iskolá-
nak a gyermekekkel és szülőkkel szemben tá-
masztott időbeli és pénzbeli követelményei a 
házasságok generatív tartamát és ezzel a szüle-
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tések számát csökkentik." Az iskolázás tarta-
mának csökkentését a felső fokon kell kezdeni: 
az egyetemi tanulmányokon, amelyek a 23., leg-
feljebb a 25. életévig terjedjen, ez azáltal válnék 
lehetővé, hogy az iskolázás tartamának meg-
hosszabbítása nélkül főleg a középiskolákba, 
de részben a népiskolába (!) olyan tananyagot 
is fel kellene venni, amely eddig a főiskolákon 
szerepelt. — Ezzel a cikkel vitatkozik, főleg a 
tanítóképzés szempontjából W. Flitnernek egy 
rövidebb közleménye: bevezetőleg rámutat arra, 
hogy a népiskolai tanítóság képzésében mind-
máig nem sikerült a pedagógiai és a faj bioló-
giai követelményeket teljesen összeegyeztetni; 
majd megállapítja, hogy a német tanítójelölt 
a legolcsóbb és legrövidebb kiképzésben része-
sül (külön e célra rendelt főiskolákon négy, az 
egyetemeken hat félév); hogy a numerus clau-
sus folytán a tanítójelöltek csakhamar álláshoz 
jutnak és 22—25. életévükben meg is nősülhet-
nek. Viszont a középiskoláknál nem ellenzi az 
eddigi négy helyett a nyolc osztályt, amit már 
több ízben sürgettek. — S. Hessen Giovanni 
Gentile pedagógiáját ismerteti nagyobb tanul-
mányban (401—22. és 479—90. 1.) a következő sor-
rendben: 1. filozófiai alapjai, 2. Gentile neve-
léstana, 3. monizmus vagy pluralizmus. Minisz-
ter korában ő hajtotta végre 1923-ban az olasz 
oktatásügy reformját az idealisztikus pedagó-
gia szellemében, amelynek jelszava az aktív 
„új iskola" (Scuola et vita). Ebben írásaival 
nagyban segítségére volt munkatársa, G. Lom-
bardo Radice. — Egészen a mai német, a har-
madik birodalmi ideológiába vezet H. Freyer-
nek megalkuvást nem ismerő cikke: „A poli-
tikai iskolázásra szolgáló népművelésről" 
(1—12. 1.). A világháború után következő nép-
művelést két szempontból kell vizsgálni: abból, 
amit tett és abból, amit tenni kellett. Csak-
hamar kiderült, hogy a német népművelés egé-
szen sajátos jellegű és jogú pedagógiai ügy, 
amely a lefolyt 14 év alatt nem fejlődhetett 
politikai valósággá, mert liberális alapra he-
lyezkedett- Ma a népművelés helyét a politikai 
nevelés eszméje, a politikai iskolázás kell, hogy 
elfoglalja. „Hogyan nevelek egy fiút legjob-
ban? Úgy, ha egy jól kormányzott állam pol-
gárává képezem" (Hegel). Ma az állampolgár 
statikai fogalmát a politikus ember dinamikus 
fogalma váltja fel, az állampolgári nevelést a 
politikai iskolázás. Mert mihelyt egy politikai 
népben egy új államnak képe támad fel, a nép-
nek egész létét ennek értelmében kell újjá-
alakítani, tehát a népművelést is. E körül fo-
rog a nevelési munkának minden ága, rendel-
tetése: az ifjúság erőforrásaiból szellemi mun-
kával a jövő politikai népét felépíteni. — Folyó-
iratunk tudományos jellege ellenére sem zár-
kózik el a mai helyzet és rendszer követelte 
anyagnak közlése elől: ,,Die pädagogische Lage 
in Deutschland" címmel H. Wenke csaknem 
minden számban kimerítően és szakszerű ta-
golásban közli az idevágó adatokat (tanerők, 

tanítóképzésben bekövetkezett szervezeti válto-
zásokat, a főiskolai numerus clausust, a német 
főiskolai diákmozgalom fejlődését, az 1934 feb-
ruár 7-i alkotmányszervezetet, a főiskolák új 
szervezetét, az ifjúsági jog és jólét reformjait, 
a tantervi reformokat, a tudomány, nevelés és 
népművelés számára 1934 május 1-én felállított 
birodalmi minisztérium szervezetét, a népmű-
velés fejlődését és mai állapotát stb. Aki a 
német közművelődés- és közoktatásügy mai ál-
lapotáról hű képet óhajt magának alkotni, az 
e hivatalos adatok alapján megírt közlemé-
nyekben olyan forrással rendelkezik, amelyet 
ilyen áttekintésben egyebütt alig találna meg. 
— Felette tanulságos még a német tanférfiak-
nak külföldi államokban végzett megtisztelő és 
eredményes missziós munkája (241—51. 1.): fő-
leg Brazíliában és az Északamerikai Egyesült 
Államokban, továbbá a tanítóképzés terén. Az 
iskolaszínházról szóló cikk (443—48. 1.) megálla-
pítja ennek az intézménynek fellendülését a 
háborút követő években és érdekes bepillantást 
enged mai gyakorlatába. 

Azoknak, akik hajlammal és készséggel ren-
delkeznek az elmélyedő tudományos pedagó-
giai gondolkodás iránt, melegen ajánljuk en-
nek a magas színtájú folyóiratnak komoly ol-
vasását, amiben az eligazodást megkönnyíti a 
végére illesztett pontos név- és tárgymutató. 
Minden számban tartalmas kritikai könyv- és 
folyóiratszemle. k f . 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

A fasiszta ifjúsági szervezetek XII. évi 
statisztikája. 

Az Opera Nazionale Balilla általános elneve-
zés alá összefoglalt és az összes olasz tanuló-
ifjúságra kiterjeszkedő fasiszta szervezetbe az 
1933—34. tanévben a fiúk közül 1,952.597 balilla 
(6—14. évig), 535.976 avanguardista (15—18 éves 
korig), a leányok közül pedig 1,637.689 kisleány 
(Piccole Italiane) és 200.971 nagy leány (Gio-
vani Italiane) tartozott, összesen 4,327.971-en. 
Ezek az ifjak, illetve leányok számos légióba, 
illetve csoportokba voltak beosztva. 

' Gazdasági tanítói tanfolyam Milánóban. 

A lombardiai mezőgazdasági egyesület (Soci-
etá Agraria di Lombardia) ez évben a gazda-
sági ismeretek elsajátítására tanfolyamot szer-
vezett Milánóban okleveles tanítók és tanító-
nők részére. Ezen a tanfolyamon a tanítókép-
zők legfelsőbb osztályának növendékei is részt-
vehetnek. A tanfolyam végeztével a hallgatók 
sikeres vizsgálat alapján bizonyítványt nyer-

ifjúság, iskola), majd a többi (nem porosz) nek, amely nekik a tanítói, tanítónői, illetve 
n l l n r v m l r f O I T n n «1 /\rr v o n rí öl OTOl rű t Q T . Q T I f l - M/vi oil ácfiVm v • 11A pályázatnál bizonyos államokra vonatkozó rendeleteket, a „ L a n d - ó v ó n ő i állásokra való 
jahr" meghonosítását Poroszországban, a poroszjf^ előnyt biztosíthat. 
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Lengyel ifjúsági irodalom, 
Varsóban éppoly eredeti, mint érdekes kiállí-

tásban mutatták be azokat a klasszikus lengyel 
ifjúsági iratokat, amelyeket idegen nyelvekre 
lefordítottak. Ilyenekre 31 országban akadtak: 
Oroszországban 579, Cseh-Szlovákiában 394, 
Franciaországban 281, Németországban 256, 
Olaszországban 186, Jugoszláviában 80, Bulgá-
riában 79, Angolországban 70, Japánban 9 volt 
a számuk. 

Tanügyi kiállítás. 
A cseh-szlovák népoktatásügy (módszerek, is-

kolai felszerelés, ifjúsági irodalom) kiállítását 
mutatták be a párizsi Musée Pédagogique-ban, 
utána pedig Lyonban és Marseilleben. A fran-
cia szakkörök behatóan méltatták. 

Oktatás rádió útján Törökországban. 
A közoktatásügyi minisztérium Anatóliának 

ama községeiben, amelyekben még nincs is-
kola, rendszeresítette a rádió útján való nép-
művelést. Hangszórókkal ellátott készülékek 
közvetítik a gyakorlati életben szükséges, úgy-
szintén az egészségügyi és mezőgazdasági is-
mereteket kedvező időben nyilvános tereken, 
télen az erre legalkalmasabb helyiségben. A 
részvétel valamennyi iskolakorban levő gyer-
mekre köteles, a felnőttekre pedig a 25. élet-
évig. Ezzel egyidejűleg a kormány vándorisko-
lákat is szervezett, amelyek Kelet-Anatólia kó-
bor nomád törzseit vándorlásaikban követik. 
Esetről-esetre ezekben a vándoriskolákban is 
hely jut a rádió útján való ismeretközlésnek. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

A Jul ián Iskolaegyesület közgyűlése. 

A Julián Iskolaegyesület Madarász István dr. 
nagyváradi apát-kanonok, min. tanácsos elnök-
lete alatt december hó 11-én tartotta évi ren-
des közgyűlését. Az elnök tartalmas megnyitó-
jában vázolta hazánk jelenlegi nehéz helyzetét 
s megkapóan mutatott rá azokra a társadalmi 
bajokra, amelyek ebben a zűrzavaros világban 
felszínen vannak. A lelkeket romboló társa-
dalmi ferdeségek leküzdésének egyetlen eszkö-
zéül a mély vallásos és hazafias érzésnek a 
lelkek mélyében való meggyökereztetését je-
lölte meg s rámutatott arra, liogy ennek a cél-
nak szolgálatában áll a Julián Iskolaegyesü-
let is. 

A meggyőző erővel ható elnöki megnyitó után 
Petri Pál dr. államtitkár a Julián Iskolaegye-
sület ezévi munkásságáról számolt be. Értékes 
beszámolójában párhuzamot vont az egyesület-
nek háború előtti és jelenlegi munkatere és 
munkássága között; rámutatott arra, hogy ha-
bár az egyesület működése a trianoni béke után 
kisebb területre szorult, áldásos tevékenysége 
mégsem lankadt s működését a hazai másnyelvű 
iskolák gondozására is kiterjesztette. A minden 
mozzanatra kiterjedő s minden értékre rámu-

tató tartalmas beszámolóból megtudtuk, hogy 
azok a tanítók és népiskolai tanulók, akik a 
Julián Iskolaegyesülettől jutalmat kaptak, a 
következők: 

50 pengő pénzjutalomban részesültek: 
Sopron vármegyében: Koppensteiner Paula 

németzsidényi tanítónő; Zemplén vármegyében: 
Braun Ágoston hercegkúti r. k. tanító; Baranya 
vármegyében: Hartveg János kisbudméri r. k. 
tanító; Győr-Moson-Pozsony vármegyében: Sei-
ler Elvira leveli r. k. tanítónő; Fejér vármegyé-
ben: Pázmány né Ecker Karolina r. k. tanítónő; 
Tolna vármegyében: Baier János bonyhádi ág. 
ev. tanító; Somogy vármegyében: Freifogel Jó-
zsef szomajomi r. k. igazgató-tanító; Komárom-
Esztergom vármegyében: Boreczkyné Pataky 
Ilona csévi áll. iskolai tanító; Békés vármegyé-
ben: Adamkovics János tótkomlósi ág. ev. el. 
iskolai igazgató; Abaúj-Torna vármegyében: 
Fazekas János hollóházai áll. elemi iskolai ta-
nító; Veszprém vármegyében: Benedek Lipót 
bakonypölöskei r. k. igazgató-tanító; Nógrád 
vármegyében: Bundy Miklós nagymarosi áll. 
igazgató-tanító; Pest vármegyében: Borbás Já-
nos taksonyi áll. igazgató-tanító és Szarvas 
Gyula pilisi áll. is'kolai tanító. 

Elismerő oklevéllel 39 tanítót tüntetett ki az 
egyesület, könyvjutalomban pedig 119 tanító 
részesült, úgyhogy az egyesület összesen 173 
tanítót tüntetett ki. 

Az iskolásgyermekek sorában pedig azok kö-
zül, akik a magyar nyelv tanulása terén a leg-
kiválóbb eredményeket érték el, 15-öt részesí-
tett egyenkint 10 P jutalomban. Ezek névsora 
a következő: 

Ecker Erzsébet VI. oszt. tan. Németzsidány. 
Friclier Mária V. o. t. Hercegkút, Mayer Fe-
renc V. o. t. Kisbudmér, Markó Anna III. o. t. 
Level, F er wag er Borbála II. o. t. Etyek, Dóm-
ján Teréz III. o. t. Rábatótfalu, Jung János 
IV. o. t. Bonyhád, Huppert Pál V. o. t. Szoma-
jom, Mitni Anna VI. o. t. Csév, Rusznák Ist-
ván V. o. t. Tótkomlós, Szeiler Márton V. o. t. 
Kunbaja, Oprendek Anna V. o. t. Vágáshuta, 
Kolter Gyula IV. o. t. Bakonypölöske, Zoller 
Margit V. o. t. Nagymaros, Abrahámovics Má-
ria VI. o. t. Lórév. 

Petri Pál dr. államtitkár értékes beszámoló-
ját nagy figyelemmel hallgatta és elismeréssel 
fogadta a közgyűlés. 

Igen örvendetes, hogy az egyesületbe mindig 
több és több tanító lép be. Egyedül Csongrád 
vármegye területéről 92 új tanítótagot jelen-
tett be a közgyűlésnek az egyesület titkára. 

Azok, akik ennek a nemescélú egyesületnek 
tagjai akarnak lenni, a következő címen jelent-
kezzenek: Julián Iskolaegyesület elnöksége, 
Budapest, Andrássy-út 89. Évi tagsági díj: 2 P. 

A Magyaróvárvidéki Róm. Kat. Tanítóegyesü-
let október 29-én Mosonszolnokon tartotta évi 
közgyűlését, melynek főtárgya Erényi Károly 
kormányfőtanácsos, az egyesület püspöki bizto-
sának s örökös díszelnökének, valamint a ke-
rület esperesének búcsúztatása volt abból az 
alkalomból, hogy a megyéspüspök úr Őnagy-
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méltósága őt győri kanonokká nevezte ki. 
A gyűlést szentmise előzte meg, amelyet 
Erényi Károly mondott s amelyen az egyesü-
let tanítóiból alakult énekkar énekelt. A gyűlé-
sen megjelent Moson megye katolikus papsága 
és tanítósága majdnem kivétel nélkül. Ott volt 
Pintér László országgyűl. képviselő, dr. Boldis 
Dezső és Ringbaeur Károly kir. tanfelügyelő, 
Mosonszolnok község elöljárósága Rechnitzer 
Károly közs. jegyző vezetésével. Jakab Lajos 
elnök megnyitóbeszédében a Győr-egyházme-
gyei tanítósághoz intézett püspöki körlevéllel 
foglalkozva, buzdította tanítótársait, hogy an-
nak minden szavát megszívleljék s a szeretet 
jelszavával megnyitja a gyűlést. Majd Pintér 
Gyula magyaróvári plébánost préposttá és Be-
lovits István mosonszentpéteri plébánost es-
peressé történt kineveztetése alkalmából üdvö-
zölte. Meleg szavakkal köszöntötte továbbá 
Franki Lőrinc és Winkler Gusztáv kartársakat 
nyugalombavonulásuk alkalmából. 

Ezután Marsich Mihály bezenyei esperes-plé-
bános üdvözölte Erényi Károly kanonokot, mél-
tatva az ő érdemeit. Különösen kiemelte, hogy 
a tanítóegyesület tagjai között a múltban és je-
lenleg is olyan egyetértés van, ami máshol 
alig található. Ezt is legnagyobbrészt az ő ér-
demének tulajdonítja. Azzal a kívánsággal fe-
jezi be beszédét, hogy ez az egyetértés marad-
jon meg tovább is s azt ne zavarja meg semmi 
sem. 

Utána Jakab Lajos elnök köszöntötte Erényi 
Károlyt, mint az egyesület díszelnökét, majd 
átnyújtotta neki az egyesület tagjai által aján-
dékozott babérkoszorút. 

Befejezésül a fenti énekkar egy üdvözlő dalt 
énekelt. 

Azután Erényi Károly állt fel szólásra. Azzal 
kezdte, hogy tulaj donképen nem válik az egye-
sülettől, és épp azért nem is fogja fel távozá-
sát tragikusan. Ezt az egyesületet nem tudja 
elhagyni, mert a vele való 40 évi működést nem 
lehet egyszerűen elfelejteni. A díszelnökség sem 
engedi őt az egyesülettől elszakadni, de nem is 
akar elválni attól az egyesülettől, amely any-
nyira a szívéhez nőtt. 

A Borsodniegyei Általános Tanítóegyesület 
november 14-én tartott gyűlést Miskolcon. Meg-
jelentek: Rákos István szövetségi elnök, Galla 
Endre, az Állami Tanítók Orsz. Egyesületének 
elnöke. Kolumbán Lajos kir. tanfelügyelővel 
az élen a tanfelügyelői kar, Sáfrán István 
népm. titkár. Papi, világi vendégek és a megye 
tanítósága nagy számban. Tálas Béla elnök 
nagyvonalú beszédben mutogatta meg a taní-
tóság sokirányú, nagyértékű munkáját, mely ki-
váltotta a közvélemény elismerését. Megoldandó 
problémáink között a még mindig rendezet-
len fizetésügyet említette s azt a szükséget, 
hogy úgy anyagi, mint erkölcsi célhozjutásun-
kat az összetartás, munkánk értékét az egysé-
ges nemzeti szellemben való nevelés oldhatja 
meg. Nyitray Jenő főjegyző jelentésében hű és 
figyelemreméltó csoportosítással tárta elő a 
mult év történetét. Tanácsot is adott az itt-ott 

hiányzó munkaprogramul és az egyesületi élet 
fejlesztesét segítő módokra Hannuszik Antal 
ny. igazgató írástanítási módszerét ismertette 
meggyőzően. Az alapszabályt módosító terve-
zetet elfogadta a közgyűlés. Elnök a számvizs-
gáló bizottság sivár anyagi képet bemutató je-
lentése kapcsán, kérte a tagokat kötelezettsé-
gük teljesítésére. Tisztújítás során elnökké: 
Tálas Béla ig.-tanítót, alelnökökké: Kruppa 
Nétuszt, Nyitray Jenőt, főjegyzővé: Erdős Ká-
rolyt, jegyzőkké: Istók Lászlót, Miskolczy Kál-
mánt, pénztárossá; Becsi Sándort választották 
meg. A létesítendő internátus nagy, szociális 
céljáról Kolumbán Lajos tanfelügyelő mély-
hatású beszédben szólt s kérte a megye tanító-
ságát a további áldozatra A gyűlésen jelen-
voltak résztvettek a Szemléltető Múzeum ál-
landó helyén való megnyitásán. A ma már 
nemcsak hazánkban, de külföldön is ismert 
gyűjtemény nem csupán az új pedagógiai 
irányt és munkásságot dokumentálja, de gaz-
dag forrásul áll rendelkezésre a tanulni, ha-
ladni akaró tanítóságnak. Miskolc város adott 
hajlékot és megbecsülést a dolgozó borsodi ta-
nítók szorgalmas keze nyomán életrekelt mű-
veknek. A gyűlés ez átadás szép ünneplésében 
végződött. 

h í r e k 
Az erdélyi tanítóság gyásza. 

Elek Gyula, volt m. kir. állami iskolai igaz-
gató, nyug. református iskolai tanító, a ref. 
egyházközség presbitere stb., a Wodianer-díj 
nyertese és a magyar királyi elsőosztályú arany 
érdemkereszt tulajdonosa s a magyar népneve-
lésnek bátor és hűséges harcosa, életének 75. 
évében Kolozsvárt, folyó 1934. évi november hó 
22-én meghalt. Vele a régi Kolozsvár és tan-
ügyi társadalmának egyik jellegzetes alakja 
dőlt sírba. Mikor az egyetemes magyar nép-
művelés az impériumváltozással szűkebb kere-
tekbe szorítkozott, akkor is azok közé tartozott, 
akik otthon teljesítették fontos hivatásukat. 
Mint ifjú ember, 1884-ben kezdte meg működé-
sét a mai Marianum helyén volt II. községi 
elemi népiskolánál. Majd a Pap-utcai millen-
niumi népiskolát szervezte meg s jelentékeny 
része volt a hatalmas arányú, szép és modern 
berendezésű iskola megteremtésében és fejlesz-
tésében. 1919-ben meg kellett válnia a lelkével 
összeforrott iskolától s átment az egyik refor-
mátus népiskolához s öreg napjaira vállalta a 
református tanító nagy megpróbáltatásait, míg 
azután 9 évi nyugalom után elköltözött az élők 
sorából. 

Szorosan vett tanítói működését kiszélesítette 
hatalmas társadalmi munkává. Tevékeny részt 
vett a kolozsvári szegénysorsú iskolásgyerme-
keket segélyező, úgynevezett „Rongyos" egylet 
létrehozásában és áldásos működésében. A ko-
lozsvári és kolozsmegyei tanítóegyesületek ve-
zetője, elnöke volt hosszú éveken keresztül s 
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szerkesztette a magasszínvonalú Család és Is-
kola című nevelés-oktatásügyi szakközlönyt. Az 
iparostanoncoktatásban szintén kora ifjúságá-
tól résztvett. 

Tanítómesterei Kolozsvár és Erdély régi, 
nagy pedagógusai voltak. Mint fiatal pedagó-
gus, tanítványa volt Brassai Sámuelnek, baráti 
szeretetükbe fogadták Paál Ferenc, Fazakas 
József, Boér Gergely és Benedek Samu tanító-
képezdei, Jenei Viktor egyetemi tanár, Sólyom 
János bpesti nyug. gyakorló polgári iskolai 
igazgató stb. Utóbbival gyermek- és ifjúkori 
emlékek fűzték össze az utolsó percig. 

Sokoldalú közéleti tevékenysége mellett pél-
dás, szép családi élet keretei között 6 gyerme-
ket nevelt fel, kik közül néhány szintén részt-
vett a magyar népnevelés szolgálatában. 

Kolozsvár közönségének általános és őszinte 
részvéte november 25-én kísérte örök pihenőre. 
Vakok foglalkoztatása. A vakok budapesti fog-
lalkoztató intézetében szervezett kereskedelmi 
szaktanfolyam most kezdődő második évfolya-
mában gyakorlati oktatással kapcsolatosan a 
kereskedelmi anyag- és áruisme, levelezés, 
gyors- és gépírás lesznek a tanfolyam főbb 
tárgyai. Az első év teljes sikere után reméljük, 
hogy a második évfolyam betetőzi a szép kez-
det eddigi eredményeit. 

Itt említjük meg, hogy nagy veszteség érte 
a csehszlovákiai vakok ügyét a világtalan 
Wildmanné Suchard Emília halálával. Nagy 
betegség és súlyos műtét után elköltözött az 
élők világából a „csehszlovákiai önálló vakok 
egyesületének" legtevékenyebb tagja, aki tit-
kári minőségében szinte lelke volt az egész 
egyesületnek. Hét év előtt ő szervezte meg ha-
zájában a vakok első országos kongresszusát 
és nagy eredményeket ért el sorstársai javára. 
Az eszperantó nyelv útján belekapcsolódott és 
tevékenyen résztvett a vakok nemzetközi mun-
kájában is s így nevét jól ismerik a vakok ügye 
terén minden országban. Világtalan férje egye-
dül maradt most egyéves kisleányával. 

A tanítóság megbecsülése. Baja thj. városban 
most tartották meg a törvényhatósági bizott-
sági tagok választását. Ez alkalommal vitéz 
Losonczy György áll. tanítóképzőintézeti gya-
korlóiskolai tanítót, Birinyi József és Lázár 
János áll. elemi iskolai igazgató-tanítókat a 
törvényhatósági bizottság tagjaivá választották. 

A Magyar Neveléstudományi Társaság decem-
ber 1-i tisztújító közgyűlésén megválasztotta 
elnökévé Makfalvi Ferencet, alelnökké özv. 
Hegyi Gyulánét, főtitkárrá Sándor Lajost, 
jegyzővé Domokos Erzsébetet, pénztárossá Ne-
mes Hubertet, ellenőrré Vikár Kálmánt, szám-
vizsgálókká Rohonczy Erzsébetet és Bálint 
Jenőt. 
Tíznapos tanulmányi kirándulás Budapestre. 
A Tanítók Ferenc József Háza igazgatósága a 
nagy szünidőben, 1935 július hó 8-tól 17-ig és 
augusztus hó 5-től 14-ig bezáróan 10—10 napos 
tanulmányi kirándulást rendez Budapestre. Á 
kirándulás célja, liogy a fővárostól távol, kis 
falvakban, tanyákon élő tanítók, tanítónők és 
óvónőknek, esetleg ezek családtagjainak a le-
hető legkisebb megterhelés mellett nyújtson 
módot a főváros szépségeinek, nevezetességei-

nek és környékének megtekintésére. A most 
kidolgozás alatt álló részletes terv szerint a ki-
ránduláson résztvevők együttesen tekintik meg 
mindazokat a látnivalókat, amelyeket minden 
magyar tanítónak ismerni kell s egyben kelle-
mes és szórakoztató is lesz. A nyáron játszó 
színházakba és mozikba kedvezményes jegye-
ket biztosít a Ház igazgatósága. A kirándulá-
son résztvevők együtt étkeznek és minden meg-
mozdulásuk a legteljesebb összhangban, mint 
egy nagy család tagjainak élete folyik le. 

A 10 napos Budapesten való tartózkodás költ-
sége 25 pengő. Ebben az összegben a lakás 
(3 ágyas, rendes és tiszta szobában, ahol a 
szobatársakat mindenki maga választhatja 
meg), a naponta háromszori bőséges étkezés 
(az intézet minden polgári igényt kielégítő ét-
kezőjében), a takarítás és a világítás díja is 
bennfoglaltatik. Az intézet zuhanyfürdőjét, tár-
salgó- és olvasótermét mindenki díjtalanul 
használhatja. A házi mosoda 1 pengő pótdíj 
fejében a mosást is elvállalja. A kirándulásra 
jelentkezőket már most is elfogadja a Tanítók 
Háza igazgatósága. A jelentkezéskor 5 pengőt 
kell posta útján előre befizetni, míg a hátra-
levő 20 pengő az érkezéskor is kifizethető. Na-
gyon megkönnyítheti mindenki a részvételt az-
zal, hogy a kiránduláshoz szükséges költsége-
ket már most kezdi gyűjteni. A Ház igazgató-
sága azzal is elősegíti a kiránduláson való rész-
vétel lehetőségét, hogy a díjakat részletekben 
is elfogadja. Á legcélszerűbb az volna, hogy 
mindazok, akik a kiránduláson részt óhajtanak 
venni, január hó 1-től kezdődően minden hó-
nap elsején beküldenek a Tanítók Háza címére 
egy tetszésszerinti, mondjuk 5—10 pengőnyi 
összeget, amelyet a beküldő javára összegyűj-
tenek s abból a 25 pengőn felüli részt a jelent-
kezéskor kifizetik. Ha valakinek bármely ok-
ból is a kiránduláson való részvétele lehetet-
lenné válik, az a befizetett összeget, 1 pengő 
kezelési költség levonásával, visszakapja. 

A kirándulás iránt máris élénk érdeklődés 
mutatkozik. Különös figyelmet érdemel a 
Csongrádvármegyei Általános Tanítóegyesület 
azon elhatározása, hogy a tagjai sorából 8—10 
helyettes tanító, illetőleg tanítónő Budapesten 
való tartózkodását lehetővé teszi azzal, hogy a 
szállás és élelmezés díját 25 pengő erejéig ma-
gára vállalja. Az Állami Tanítók és óvónők 
Országos Egyesülete szintén két fiatal tanító 
részvételét biztosítja azzal, hogy az 50 pengőt 
helyettük megfizeti. Ezek a nemes elhatározá-
sok igazán példamutatók és követésre méltók. 
Nem szavakkal, hanem tettekkel mutatják meg 
az egyesületek, nogy hogyan karolják fel és 
támogatják a nyáron illetmény nélkül maradó 
fiatal kartársakat. Az egyesületek vezetőségei 
értékelni tudják a Tanítók Háza elhatározását, 
amelynek indító oka az volt, hogy a kartár-
saknak évről-évre módot nyújtson ismereteik-
nek, tanulmányaiknak a fővárosban való sze-
mélyes ismeretszerzés útján való kiegészíté-
sére, valamint arra, hogy legalább 2—3 évben 
egyszer a falu vagy tanya csendességét a nagy-
város zajával cserélhessék fel. 

A lehetőség tehát adva van s most már csak 
a kartársakon múlik, hogy éljenek vele. Mi 
csak arra kérjük azokat, akik sorainkat elolvas-
sák, hogy a tervezett kirándulásra hívják fel 
ismerőseiknek és mindazoknak a figyelmét, 
akiket a terv érdekelne. További felvilágosítás-
sal, válaszlap vagy bélyeg csatolásával kész-
séggel szolgál a Tanítók Háza igazgatósága: 
Budapest, VIII. Szentkirályi-utca 17. sz. 
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H I V A T A L O S R É S Z 

A ni. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 60.072/1934. VI. szám alatt kelt rendelete a 
népiskolai tanulók zenei magánoktatása tár-

gyában. 

I. 

Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és a kecske-
méti kir• tanfelügyelői kirendeltség Vezetőjének. 

Az Államilag Engedélyezett Magánzeneisko-
lák Országos Szövetsége azzal a kérelemmel 
fordult hozzám, hogy a magánzeneiskolák fenn-
tartása és az állástalan zenetanárok megélheté-
sének biztosítása céljából a népiskolai tanító-
kat tiltsam el a saját intézetük növendékeinek 
zenei magánoktatásától. 

A magam részéről a szövetség kérelmét meg-
okoltnak és méltányosnak tartom, de míg egy-
részt a kérelmet a lehetőség határai között tel-
jesíteni óhajtom, addig másrészt az élet köve-
telményei elől sem zárkózhatom el és ennek 
megfelelően olyan esetekben, amelyekben nép-
iskolai tanulóknak zenei magánoktatása más 
módon nem biztosítható, meg kell adnom a le-
hetőséget arra, hogy ezt az oktatást zenéhez 
értő népiskolai tanítók lássák el. 

Ennek megfelelően elrendelem, hogy olyan 
községekben, városokban vagy lakott helyeken, 
ahol, vagy amelyek közelében magánzeneisko-
lák, állástalan zenetanárok, zenetanítók vannak 
vagy amelyekben zenét tanulni óhajtó népisko-
lai tankötelesek oly számban jelentkeznek, 
hogy azok zenei oktatása egy vagy több állás-
talan zenetanárnak, illetőleg zenetanítónak ki-
küldését teszi lehetővé, állami, községi, érde-
keltségi, társulati, magán- és izraelita népisko-
lák tanítói saját intézetük növendékeit zenei 
magánoktatásban nem részesíthetik. 

Minden más esetben a felsorolt népiskolák 
tanítóinak kérelmére és kir. Tanfelügyelő úr 
megokolt javaslata alapján magam kívánok 
dönteni afölött, hogy a zenei magánoktatás 
jogosítványa kiadassék vagy kiadása meg-
tagadtassák. 

Felhívom ezért a kir. Tanfelügyelő urat, hogy 
az említett népiskolák tanítóinak a szükséges 
igazolásokkal felszerelt idevonatkozó folyamo-
dását esetről-esetre terjessze elém. 

Budapest, 1934. évi december hó 1-én. 

II. 
Valamennyi Főtiszt. Egyházi Főhatóságnak. 
Fenti rendeletemet azzal a kérelemmel van 

szerencsém a Főtiszt. Egyházi Főhatóság nagy-
becsű tudomására hozni, hogy a bölcs főható-
sága alatt működő népiskolákra nézve hasonló 
értelemben intézkedni méltóztassék. 

Budapest, 1934. évi december hó 1-én. 
Dr. Hóman Bálint s. k. 

Utasítások 
a műkedvelői előadásra szánt színművek 

ellenőrzése tárgyában. 

A műkedvelői előadásra szánt színművek el-
lenőrzése tárgyában kiadott 78.600—1934. VII. 
1. ü. o. sz. rendelet kapósán egyes sajtószervek-
ben olyan értelmű közlemények jelentek meg, 
mintha a rendelet a műkedvelő előadások rende-
zését a jövőben megnehezítené. 

Ezzel szemben szükségesnek látszik leszögezni, 
hogy a rendeletnek éppen ellenkezőleg az a célja, 
hogy a műkedvelő előadásokat fölkarolja és azok 
rendezését megkönnyítse. A rendelet vezető szem-
pontja kizárólag az, hogy a jövőben csak tár-
gyuknál és szellemüknél fogva arra érdemes, ér-
tékesen szórakoztató, különösen a hazafias és 
vallás-erkölcsi saempontokból kifogástalan szín-
művek kerüljenek előadásra. Ennek megfelelően 
a már régebben megbírált s a Műkedvelők Szín-
műtárában (Bp., 1932, kiadta a Népművelési 
titkárok Nemzeti Szövetsége) foglalt mintegy 
450 színdarab jegyzéke mielőbb fokozatosan ki-
egészíttetik az abból hiányzó vagy azóta meg-
jelent alkalmas színművek jegyzékével, amely 
esetről-esetre fog közzététetni a Néptanítók 
Lapja és Népművelési Tájékoztatóban, majd 
később összegyűjtve folytatólagos füzetekben. 

További félreértések elkerülése céljából szük-
ségesnek tartjuk még az alábbiak közlését: 

Á szóbanforgó rendelet iskolákban, tanulók 
által előadandó színművekre nem vonatkozik, 
minthogy azok amúgyis kellő pedagógiai ellen-
őrzésben részesülnek. 

A jegyzékben szereplő daraboknál a darab al-
kalmasságának kérdése többé nem vethető fel, 
miután ezt a VKM a jegyzékbe iktatással már 
megállapította. 

Az elsőfokú rendőrhatóságok által vélemé-
nyezni kért színművek elbírálására csupán a 
törvényhatósági iskolánkívüli népművelési bi-
zottságok —• nem pedig a helyi bizottságok — 
illetékesek. Egyébként bírálat vagy felülbírálás 
céljából színművek az érdekeltek részéről a VKM 
VII. 1. ügyosztályához közvetlenül is fölterjeszt-
hetők. 

A törvényhatósági iskolánkívüli népművelési 
bizottságok az ellenőrzésre benyújtott színműve-
ket a véleményezéssel egyidejűleg az elsőfokú 
rendőrhatóságnak, illetőleg a benyújtó félnek 
visszaszolgáltatni tartoznak. 

Az előadni szándékolt színművek engedélye-
zése legalább 8 nappal az előadás napja előtt ké-
relmezendő. 

* 

Mielőtt a Néptanítók Lapja és Népművelési 
Tájékoztató legközelebbi számában a műkedve-
lői előadásra alkalmas újabb színművek jegyzé-
kének közlését megkezdenők, az alábbiakban kö-
zöljük a már megbírált s a Műkedvelők Szín-
műtárában megjelent színmüvek jegyzékét a 
szerzők nevének betűrendjében. Megjegyezni kí-
vánjuk, hogy a Műkedvelők Színműtára min-
den népkönyvtárban megtalálható. (Könnyebb 
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hozzáférhetőség céljából azonban az alábbi 
jegyzékből is készült különnyomat; kapható az 
Egyetemi Nyomdánál.) 

A m. kir. belügyminiszter 199.900—1934. B. M. számú 
(Belügyi Közlöny, 1934. évi 707. oldal) és a m. kir. val-
lás- és közoktatásügyi miniszter 78.600—1934. VII. 
1. ü. o. számú rendeletével műkedvelői előadások céljára 

engedélyezett 

s z í n m ű v e k és s z í n d a r a b o k jegyzéke. 

A. 

Abonyi Lajos: A betyár kendője. Bp. Bródy. 
Ábrahám Ernő: Bábjáték. Bp. Légrády. 
— — Rozmarin. Bp. Légrády. 
Ajtai-Ackermann Kálmán: Az iskolai zászló. Rákospalota. 

Szalézi-Művek. 
— — Nagyasszonyunk. Rákospalota. Szalézi-Művek. 
Alba Nevis: Napországban. Bp. Légrády. 
Almási Tihamér: Aranylakodalom. Bp. Singer és Wolfner. 
— — A tót leány. Bp. Bródy. 
— — Cigány Panna. Bp. Franklin. 
Altay Margit: Az őrangyal. Bp. Faluszövetség. 
Andreánszky Jenő: Katonásan. Bp. Singer és Wolfner. 

B. 

Bakonyi—Kálmán: Obsitos. Bp. Révész Ferenc. 
Bakonyi—Szirmay: Mágnás Miska. Bp. Marton Sándor. 
Bárány Ferenc: A lelkiismeret szava. Rákospalota. Szalézi-

Művek. 
Bartos Pál: Ez az, Katica! Szarvas. Müller-nyomda. 
Bartunek János: A betlehemi éjszaka. Németújvár. Bartu-

nek-nyomda. 
— — Az árvák anyja. Németújvár. Bartunek-nyomda. 

Győz a Szent Szív. Németújvár. Bartunek-nyomda. 
— — Karácsonyi legenda. Körmend. Körmendi Ny. Rt. 
— — Királyok útja. Németújvár. Bartunek-nyomda. 
— — Mindent a hazáért. Körmend. Slavik és Himfy. 
Békefi—Lajtai: Mesék az Írógépről. Bp. Marton Sándor. 
Benda Jenő: Mikor a halottak hazatérnek. Bp. Lampel. 
Benedek Elek: A hófúvás. Bp. Lampel. 
— — A kavics. Kolozsvár, Minerva. Bp., Studium. 
— — A meglepetés. Bp. Lampel. 
— — A pesti nagysága meg a székely asszony. Kolozsvár, 

Minerva. Bp., Studium. 
— — A városi kislány falun. Bp. Lampel. 
— — Az öregek. Kolozsvár, Minerva. Bp., Studium. 
— — Gyermekszínház. Kolozsvár, Minerva. Bp., Studium. 
— — Karácsonyest. Kolozsvár, Minerva, Bp. Studium. 
— — Rügyfakadás. Bp. Lampel. 
— — Veréb Jankó. Bp. Lampel. 
Benedek Marcell: Az unokák kenyeret keresnek. Kolozsvár, 

Minerva. Bp., Studium. 
Benke Tibor: Kísért a fenyves. Debrecen. Tiszántúli Szép-

műves Céh kiadása. 
Bérezik Árpád: A bálkirálynő. Bp. Franklin. 
— — A papa. Bp. Franklin. 
— — A parasztkisasszony. Bp. Bródy. 

A svihákok. Bp. Franklin. 
— — Az igmándi kispap. Bp. Franklin. 
— — Magyar leányok. Bp. Lampel. 
Bilkei Ferenc: Árva Juliska karácsonya. Székesfehérvár, 

Vörösmarty-könyvnyomda. 
Blaskó Mária: Apák, anyák napja. Bp. Szív kiadása. 

Bohdaneczky Aladár: Estimára szól a harang. Bp. Kókai L, 
— — Gyerünk a speizba. Bp. Kókai L. 
— — Húsvéti ajándék. Bp. Légrády. 
— — Karácsony. Bp. Kókai L. 
— — Sír a tündérleány. Bp. Légrády. 
Bohdaneczky Sándor: A kis király. Bp. Kókai L. 
— — Pilleország. Bp. Kókai L. 
Dr. Borka Géza: Színpadi mókák. Nővé Zámky. Tábortűz 

ifj. lapkiadó. 
Börzsönyi Béla: Hét fakereszt. Bp. Kókai. 
Büky György: Kuruc Mihály. Bp. Fehér Kabarékönyvtár. 

C, Cs. 

Citerás: Földrajzi lecke. Debrecen. Gárdos és Horovitz. 
Coppée—Gabányi: A hajótörés. Bp. Singer és Wolfner. 
Csathó Kálmán: A házasságok az égben köttetnek. Bp. 

Singer és Wolfner. 
—• — Az új rokon. Bp. Singer és Wolfner. 

' T e csak pipálj, Ladányi. Bp. Singer és Wolfner. 
Csepreghy Ferenc: A piros bugyelláris. Bp. Bródy. 
—• — A sárga csikó. Bp. Bródy. 
Csiky Gergely: A nagymama. Bp. Franklin. 
Csite Károly: A bíró leányai. Körmend. Kiadó a szerző. 

A kis Jókai. Körmend. Kiadó a szerző. 
A levente rózsája. Körmend. Kiadó a szerző. 
Anikó üzenete. Körmend. Kiadó a szerző. 

—- — Árvák betlehemi útja. Bp. Kókai L. 
—- — Esik eső karikára. Körmend. Kiadó a szerző. 

Fogóban az egér. Körmend. Kiadó a szerző. 
Helyre kislány. Körmend. Kiadó a szerző. 

—• —- Kincses kavics. Körmend. Kiadó a szerző. 
Királykisasszony karácsonyfája. Körmend. Kiadó 
a szerző. 
Legényfurfang. Körmend. Kiadó a szerző. 

— — Melyiket a kilenc közül? Körmend. Kiadó a szerző. 
Napamasszony fia. Bp. Faluszövetség. 

— —• Piros alma. Körmend. Kiadó a szerző. 
— — Tóth Lidi. Körmend. Kiadó a szerző. 
— — Vinciké, a hitetlen. Körmend. Kiadó a szerző. 
Csupkó Lajos: Ágnes. Bp. Fehér Kabarékönyvtár. 

Közhírré tétetik. Bp. Kókai L. 
— — Peti cigány keservei. Bp. Kókai L. 
Csupkó—Sörös: Májusi álom. Bp. Fehér Kabarékönyvtár. 
Csupkó Lajos és Szunyogh Árpád: Mélyen tisztelt höl-

gyeim és uraim. Bp. Kókai L. 
Csürős Emilia: A boszorkány karácsonya. Kolozsvár, Mi-

nerva. 
— — A királyné rózsái. Kolozsvár. Minerva. 
— — A kíváncsi vadrózsa. Kolozsvár. Minerva. 
— — A manók bűnhődése. Kolozsvár. Minerva. 
— — A suszterinas. Kolozsvár. Minerva. 
— — Beszélnek a virágok. Kolozsvár. Minerva. 
— — Jön a tavasz. Kolozsvár. Minerva. 
— — Jön a tavasz. Kolozsvár. Minerva. 
— — Két kínai testvér. Kolozsvár. Minerva. 

D. 

Danka István: Ritter von Zapucsek megtérése. Veszprém. 
Egyházmegyei nyomda. 

Darvas Szilárd és Olivér: Theater Mucsa. Rákospalota. 
Szalézi-Művek. 

— — Szilveszteri jelenetek. Rákospalota. Szalézi-Művek. 
Darvas Szilárd: Aranycsillag. Rákospalota. Szalézi-Művek. 
Deli Lajos: Egy fertály föld. Bp. Kókai. 
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E, É. 

Endrődy Béla: Porcellánfigurák. Bp. Légrády. 
Eötvös Károly Lajos: Az utolsó kuruc brigadéros. Bp. 

Lampel. 
I I . Rákóczi Ferenc. Bp. Lampel. 
Rákóczi bujdosása. Bp. Lampel. 

Érezbrucker Aladár: Erdő mellett nem jó lakni. Bp. Ma-
gyar Cserkészszövetség. 

Erdey Ferenc: A magyar bosszú. Kalocsa. Árpád-nyomda. 
— — A mindentudó rádió. Kalocsa. Árpád-nyomda. 

Éjjeli őrségen. Kalocsa. Árpád-nyomda. 
Gazdag szegénység. Kalocsa. Árpád-nyomda. 
Jön a Mikulás. Kalocsa. Árpád-nyomda. 
Karácsonyi aranyszívek. Kalocsa. Árpád-nyomda. 

Erdélyi Gyula: Esküszünk. Bp. Kir. Magy. Egyetemi 
Nyomda. 
Ludas Matyi. Bp. Kir. Magy. Egyetemi Nyomda. 

Erdélyi István: Megjött a papa. Bp. Singer és Wolfner. 
Erdélyi Mihály: Feltámadunk. Bp. Kókai. 
Erdélyi Zoltán: A rózsa. Bp. Singer és Wolfner. 
Erdődi Mária: Mikszi és Makszi. Rákospalota. Szalézi-M. 
Erdősy Károly: Ami fenntart minket. Bp. Szent István-

Társulat. 
— — Angyalszívek karácsonya. Bp. Szent István-Társ. 
— — Az igazság felé. Bp. Szent István-Társulat. 

Rákócziért. Bp. Szent István-Társulat. 

F. 

Farkas Imre: A kapitány. Kolozsvár, Minerva, Bp., Studium. 
— — A királyné rózsája. Bp. Révész Ferenc. 
— — A kis kadét. Bp. Márton Sándor. 
— — Nótás kapitány. Bp. Márton Sándor. 
— — Quattrocento. Bp. Singer és Wolfner. 
— — Repülj fecském. Bp. Márton Sándor. 
Fekete Ilonka: A jóslat. Debrecen. Gárdos. 
Finta Sándor: Honfoglalás. Szombathely. Dunántúli ny. 
— — Május tündérei. Debrecen. Gárdos I. 
Földes Imre: Tüzek az éjszakában. Előadási jog: dr. Már-

ton Sándornál, Budapest. 
Földesi Géza: Sári néni. Bp. Eggenberger. 

G, Gy. 

Gaál Mózes: A javíthatatlan. Bp. Bródv. 
Gaál Mózesné: Az úrfi. Bp. Lampel. 
Gabányi Árpád: A fiam lakodalma. Kolozsvár, Minerva. 

Bp., Studium. 
— — A levél. Bp. Singer és Wolfner. 
— — Az öngyilkos. Bp. Singer és Wolfner. 
— — Bajos Jeremiás. Kolozsvár, Minerva, Bp., Studium. 
— — Hypnotizmus. Bp. Singer és Wolfner. 
Gárdonyi Géza: A bor. Bp. Dick Manó. 
— — Falusi verebek. Bp. Dick Manó. 
Géczy István: A gyimesi vadvirág. Bp. Bródy. 

- A gyüttment. Bp. Jegyzők Orsz. Árvaház-Egyesület. 
— — Amit az erdő mesél. Bp. Bródy. 
— — A pápai diákok. Bp. Jegyzők Orsz. Árvaház-Egyes. 
— — Két levél. Bp. Singer és Wolfner. 
Géczy—Lamperth: Rodostó. Bp. Lampel kiadása. 
Goriczky Elvira: A Margitszigeti kolostor szentje. Rákos-

palota, Szalézi-Művek. 
—• — A szent tűz. Székesfehérvár, Vörösmarty-nyomda. 
— — Naca módszere. Rákospalota, Szalézi-Művek. 
— — Nagymama álruhája. Rákospalota. Szalézi-Művek. 
— — Szerenád. Rákospalota. Szalézi-Művek. 

Görögné, Beke Margit: A tolvaj. Kolozsvár, Minerva. Bp., 
Studium. 

Gulyás József: Én magyar leány vagyok. Bp. Jegyzők Orsz. 
Árvaház-Egyesülete. 

Gyomlay László: A szabadkai diákok. Bp. Kir. Magyar 
Egyetemi Nyomda. 

Gyökössy Endre: A belvárosi fiúk. Bp. Jegyzők Országos 
Árvaház-Egyesülete. 

— — A legkedvesebb vendég. Bp. Jegyzők Orsz. Árvaház-
Egyesülete. ' 

— — A tudós doktor. Bp. Jegyzők Orsz. Árvaház-Egyee. 
— — Ki a hős? Bp. Jegyzők Orsz. Árvaház-Egyesülete. 
— — Török rózsa, magyar rózsa. Bp. Jegyzők Országos 

Árvaház-Egyesülete. 
— — Tündérálom. Bp. Jegyzők Orsz Árvaház-Egyesülete. 
Győrffy Erzsébet: Karácsonyi történet. Bp. Szt. István-Társ. 
Gyula diák: Késik a vonat. Bp. Kókai Lajos. 

H. 

Hajtay Etelka: Böske királykisasszony lesz. Bp. Singer és 
Wolfner. 

— — Zsúr a társalgóban. Bp. Kókai L. 
Halmi János: Gyöngyvirág. Bp. Szerző kiad. Bethania-ny. 
Harangi László: A két arabus. Bp. Magyar Cserkész-Szöv. 
— — A modern cserkésztábor. Bp. Cserkész-Szövetség. 
Harsányi Zsolt: A Noszty-fiú esete Tóth Marival. Bp. 

Singer és Wolfner. 
l f j . Hegedűs Sándor: Bakony. Bp. Singer és Wolfner. 
Ilerczeg Ferenc: A dolovai nábob leánya. Bp. Singer és 

Wolfner. 
A fekete lovas. Bp. Singer és Wolfner. 

— — A három testőr. Bp. Singer és Wolfner. 
— — A híd. Bp. Singer és Wolfner. 
— — A holicsi Cupido. Bp. Singer és Wolfner. 

A költő és a halál. Bp. Singer és Wolfner. 
•—• — Az árva korona. Bp. Singer és Wolfner. 

Az ezredes. Bp. Singer és Wolfner. 
Baba hu. Bp. Singer és Wolfner. 
Balatoni rege. Bp. Singer és Wolfner. 
Bujdosók. Bp. Singer és Wolfner. 
Két ember a bányában. Bp. Singer és Wolfner. 
Péter és Pál. Bp. Singer és Wolfner. 
Violante és a bíró. Bp. Singer és Wolfner. 

Herczeg Péter: A bűnbánó fiú. Bp. Szt. István-Társulat. 
Hevesi Sándor: Elzevir. Bp. Singer és Wolfner. 
Hevesy Mária Angelica: Adósok vagyunk! Kalocsa. Ár-

pád-kiadó. 
—• — Margit királyleány. Kalocsa. Árpád-kiadó. 
Hortobágyi Ágost: Isteni gyermek. Székesfehérvár. Vö-

rösmarty-nyomda. 
Hudy Irma: A konyha tündére. Bp. Kókai. 

Férjtelenek véd- és dacszövetsége. Bp. Fehér Ka-
barékönyvtár. 

— — Katz úr. Bp. Fehér Kabarékönyvtár. 
Laci doktor. Bp. Fehér Kabarékönyvtár. 

I. 

Illyésné, Ferenczy B.: A kutyabőr. Bp. Kókai L. 
— — Anyák napja. Bp. Kókai L. 

J. 

Jankóvich Lujza: ld. Vécseiné. 
Jósvay Gábor: Karácsonyi pásztorjáték. Jászberény. No-

votha-könyvkiadó. 
— — Nefelejcsszál Jézuskának. Jászberény. Novotha-

könyvkiadó. 



24. SZÁM NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 9 5 1 

K . 

Kádárné, Tildy Etelka: Az iskolakerülő. Tahitótfalu. 
Szilveszter-nyomda. 

Kállay Miklós: A liliomos királyfi. Bp. Szent István-
Társulat. 

Kanizsay Ferenc: A + B. Bp. Kir. Magy. Egyetemi 
Nyomda. 
A márton-lúd. Bp. Kir. Magy. Egyetemi Nyomda. 

Karácsony Sándor: Gergely bácsi leviziteL Bp. Az Erő. 
Karinthy Frigyes: Nem tudom a nevét. Bp. Singer és 

Wolfner. 
Ott ki beszél? Bp. Singer és Wolfner. 

Karola néni: Mikulás-esti és karácsonyi jelenetek. Bp. 
Kókai L. 

Kárpáti Aurél: Hamupipőke. Bp. Légrády. 
Kasza Vilmos: Az erdők királya. Veszprém. Egyház-

megyei nyomda. 
Kelemen Andor: A hadak megindulnak. Bp. Légrády. 
Kertész Mihály: Az igazmondó láda. Kolozsvár. Minerva. 

Bp., Studium. 
Kincs István: A kis mama. Kőszegi kat. tanítóképző. 
— — Asszonygazdaság. Kőszeg. Emericanum. 
—• — Bacillusok. Kőszegi kat. tanítóképző. 

Modern élet. Kőszegi kat. tanítóképző. 
Kisfaludy Károly A hűség próbája. Bp. Lampel. 

Csalódások. Bp. Franklin. 
Mátyás diák. Bp. Lampel. 

Kiss Szerafin: A katedrakulcs. Bp. Kir. Magy. Egyetemi 
Nyomda. 

Knábel Vilmos: Az Isten megsegít. Bonyhád. Raubitschek 
Izidor. 

Kosáryné, Réz Lola: Karcsi álma. Bp. Singer és Wolfner. 
Koszter atya: A csillagszemű fiúk. Bp. Magyar Cserkész-

szövetség. 
- A tündér csókja. Bp. Élet. 

Cigányok a táborban. Bp. Magyar Cserkészszö-
vetség. 
Diákszerelem. Bp. Magyar Cserkészszövetség. 
Hófehérke. Kalocsa. Árpád-Rt. 

•— — Marciék három kívánsága. Bp. Magyar Cserkész-
szövetség. 
Vergilius karosszéke. Bp. Magyar Cserkészszö-
vetség. 

Koszterszitz József: A mesék éjszakáján. Bp. Élet. 
— — A szőlőszemű kép. Bp. Élet. 

Aranyhíd. Kalocsa. Árpád-Rt. 
Árva Peti karácsonya. Bp. Élet. 
Jancsika a szívét keresi. Bp. Élet. 

— — Mese az édesanyáról. Bp. Élet. 
Palkó barátjai. Bp. Magyar Cserkészszövetség. 
Spiritizmus a diákszobában. Kalocsa. Árpád-Rt. 

Kozma Imre: A halál kapujában. Bp. Szent István-Tár-
sulat. 
A hazáért. Bp. Faluszövetség. 
A magyar zászló. Bp. Légrády. 
A visszatért boldogság. Bp. Faluszövetség. 
A Zrínyiek földjén. Bp. Légrády. 
Az új tanítónő. Bp. Magyar Nemzeti Szövetség. 
Beszél a szobor. Bp. Faluszövetség. 

— —• Bízzatok a magyar földben. Bp. Faluszövétség. 
— — Éji látogatás. Bp. Faluszövetség. 

Földanyánk szavai. Bp. Szent István-Társulat. 
Komámasszonyok. Bp. Szent István-Társulat. 

— —• Levél a mennyországba. Bp. Légrády. 
Lesz katonafiam. Bp. Magyar Nemzeti Szövetség. 
Petőfi szülei. Bp. Légrády. 

Kozma Imre: Robinsonok. Bp. Faluszövetség. 
Körmendy Viktor: Anikó. Bp. Légrády. 
Kövér Ilma: A budapesti bál után. Bp. Singer és Wolf-

ner. 
Kunst Zoltán: Napfölkelte. Bp. Kir. Magyar Egyetemi 

Nyomda. 

L, Ly. 

Lampérth Géza: A főhadnagy úr sarcol. Bp. Kókai. 
Megjöttek a huszárok. Bp. Singer és Wolfner. 

— — Munkács felé. Bp. Magyar Nemzeti Szövetség. 
Tisztítótűz. Bp. Singer és Wolfner. 
Veér Judith rózsája. Bp. Kókai Lajos. 

Lantos Sebestyén: Az utolsó leckeóra. Bp. Lampel. 
László István: Luluka karácsonya. Rákospalota. Szalézi-

Művek. 
László Ödön: Ember tervez, Isten végez. Bp. Bethlen 

Gábor-nyomda. 
Lenkei Henrik: Csetepaté. Bp. Singer és Wolfner. 
Lintnerné, Fittler Vilma: Jézuska jászolnál. Rákospalota. 

Szalézi-Művek. 
Városi kislány —• falusi menyecske. Rákospalota. 
Szalézi-Művek. 

Linbnerné, Fittler Vilma és Héjj Erzsébet: Gyermeklélek 
virágai. Székesfehérvár. Vörösmarty-nyomda. 

Liptay Imre: Lakodalom. Bp. Singer és Wolfner. 
Lőcsei Emma: Amanda vagy Juci. Bp. Bródy. 

A rokon. Bp. Bródy. 
Jó szív. Bp. Bródy. 

Lukácsy Sándor: A vereshajú. Bp. Bródy. 

M. 

Mahovits Gyula: A csikós álma. Törökszentmiklós. Kon-
gorán János kiadása. 
Róka fogta csuka. Bp. Kókai L. 

Major Mária Stefánia: Solymos vára. Bp. Kir. Magyar 
Egyetemi Nyomda. 

Majthényi György: Talpra magyar. Bp. Légrády. 
Makkai Sándor: Gyöngyvirág. Bp. Erdélyi református 

egyházkerület, Studium. 
Margitay Imre: Éjféli eső. Bp. Fehér Kabarékönyvtar. 
Martos—Vincze: Anna-bál. Bp. Márton Sándor. 
Mátyás Kovács Gyula: Zádor. Kiskunhalas. Helyi Érte-

sítő-Nyomda. 
Mikszáth—Fráter: Akácfavirág. Bp. Márton Sándor. 
Mocsári László: Petőfi lelke. Debrecen. Gárdos József. 
Móhr Mária: A hatodik testvér. Bp. Faluszövetség. 
Molnár Lujza: Mi a haza? Jászberény. Novotha. 
Székelykeresztúri Molnár Sándor: Leventeélet. Bp. II, 

Hunyady János-út 9. A szerző sajátja. 
Monselet—Gabányi: A szórakozott kisasszony. Bp. Sin-

ger és Wolfner. 
Móricz Zsigmond: Sári bíró. Bp. Athenaeum. 
Munkácsy Kálmán: A meglepetés. Bp. Bródy. 
Musza Mária: Utazás a Marsba. Kalocsa. Árpád-kiadó. 

N, Ny. 

Nagy Miklós: Pécsi diákok. Bp. Mária-Kongregáció ki-
adása. 

Nagy Péter: Mégsem lesz prókátor. Bp. Studium. Ko-
lozsvár. Minerva. 

Noszlopy Aba Tihamér: Levente. Esztergom. BuzárovitsG. 
Nyáry Andor: A finánc. Bp. Kókai. 
— — A gunyhó előtt. Bp. Kókai L. 
— — A levente. Bp. Kókai. 

Az erdő. Bp. Faluszövetség. 
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Nyári Andor: Bácskai lányok. Bp. Kókai Lajos. 
Diákhősök. Bp. Kókai. 

— — Erdők leánya. Bp. Kókai L. 
Karácsonyest a nagy magyar télben. Bp. Kókai. 

— — Lánc, lánc, eszterlánc. Bp. Kókai L. 
— — Sasfiúk. Bp. Kókai L. 

0, Ö. 
Okos Gyula: A legboldogabb karácsony, ókécske (Pest m.). 

Kiadó a szerző. 
— — Angyalszívek. Ókécske (Pest m.). Kiadó a szerző. 
— — Nagyapa megbékül. Ókécske. (Pest m.). Kiadó a szerző. 

Nem hiába jött el Jézus. Ókécske (Pest m.). Kiadó 
a szerző. 

Olexiné, Mayer Irén: A hazaszeretet. Miskolc. Magyar Jövő. 
— — A kis drótos. Miskolc. Magyar Jövő. 
— — A magyar föld virágai. Miskolc. Magyar Jövő. 
— — A pünkösdi királynő. Miskolc. Magyar Jövő. 
—• — A rongyos zászló. Miskolc. Magyar Jövő. 
— — Iskolácska. Miskolc. Magyar Jövő. 
— — Józsika karácsonyi álma. Miskolc. Magyar Jövő. 
— — Karácsony. Miskolc. Magyar Jövő. 
— — Karácsonyi látogatás. Miskolc. Magyar Jövő. 
— — Magyar gyermekek színjátékai. Miskolc. M. Jövő. 
— — Magyar testvérkék látogatása. Miskolc. M. Jövő. 
— — Pásztorjáték. Miskolc. Magyar Jövő. 
— — Tündérvölgy. Miskolc. Magyar Jövő. 
— — Virágálmok. Miskolc. Magyar Jövő. 
Oppitz Sándor: Békesség az embernek. Bp. Szt. István-Társ. 
Orbán Jenő: Vadcserkészek. Bp. Kir. Magy. Egyetemi Ny. 

P. 

Pap János: A cseperke kalap. Bp. Bródy. 
K. Pap János: A kísértetek. Kaposvár. Fenyvesi. 
— — A korcsma. Kaposvár, Szalai-nyomda. 
— — A vő. Bp. Kókai L. 
— — Kossuth Lajos azt üzente. Szentgotthárd, Wellisch. 
— — Tépett rózsa. Bp. Kókai L. 

Űri szokás. Bp. Kókai L. 
Párkányi Norbert: Zrínyi Ilona. Bp. Kókai Lajos. 
Pásztor József: A király parolája. Bp. Légrády. 
— — A szabadság ünnepe. Bp. Légrády. 
— — A szerenád. Bp. Légrády. 
— — A tölgyfa. Bp. Magyar Nemz. Szöv. kiadása. 
— — Az angyal. Bp. Légrády. 
— — Az árvák. Bp. Magyar Nemzeti Szövetség kiadása. 
— — Fekete toborzó. Bp. Légrády. 
— — Lajoska párbajozik. Bp. Légrády. 
— — Lesz még tavasz. Bp. Magyar Nemzeti Szövetség. 
— — Március 15. Bp. Légrády. 
Paulini—Harsányi: Háry János kalandozása. Bp. Szerzők 

kiadása. 
Pavkov Mláden Pál: Borura derű. Kolozsvár, Minerva. 

Bp., Studium. 
Péczely József: Biróék möglakják Pestet. Bp. Magyar írók 

Társasága. 
•=- — I t t a vörös! Hun a vörös? Bp. Kókai L. 
— — Ködmönke. Bp. Kókai L. 
— — Pétör a B-listán. Bp. Kókai L. 
Petróczy József: A pásztor megtérése. Jászberény. No-

votha-könyvnyomda. 
Pongrácz Károly: A szekrény titka. Bp. Kir. Magy. Egye-

temi Nyomda. 

Pusch Ödön: Karácsonyéji álom. Veszprém. Egyházmegyei 
nyomda. 

l t . 

Radványi Kálmán: A geiencei fényjelek. Bp. Kir. Magy. 
Egyetemi Nyomda. 
A T. I. K. mint olyan. Bp. Kir. Magy. Egyetemi Ny. 
Apátlan székelyek. Bp. Kir. Magy. Egyetemi. Ny. 

— — Az ideális tábori konyha. Bp. Kir. Magy. Egyet. Ny. 
— — Diáktanács. Bp. Kir. Magy. Egyetemi Nyomda. 
— — Dr. Hőmérnök tábori orvos. Bp. Kir. Magy. Egye-

temi Nyomda. 
— — Esti napiparancs. Bp. Kir. Magy. Egyetemi Ny. 

Horoghék karácsonyi pásztorjátéka. Bp. Kir. Magy. 
Egyetemi Nyomda. 
Karcsi nagyon beteg. Bp. Kir. Magy. Egytemi Ny. 

— — Náci, a holdkóros. Bp. Kir. Magy. Egyetemi Ny. 
— — Nett Olivér mintacsapatot alakít. Bp. Kir. Magy. 

Egyetemi Nyomda. 
— — Teljesült vágyak országa. Bp. Kir. Magy. Egyet. Ny. 
Rátkay László: Felhő Klári. Bp. Bródy. 
Révész Amadé: A kézbesíthetetlen levél. Pécs. Danubia. 
— — A kis Dobó Katica. Pécs. Danubia. 
— — Batthyány Károly zászlója. Pécs. Danubia. 
— — Karácsonyi rózsák. Pécs. Danubia. 
Rudnyánszky Gyula: A fehér ruha. Bp. Lampel. 
— — A kályha titka. Bp. Lampel. 
— — A tavasz tündére. Bp. Lampel. 
— — A varázsgyűrű. Bp. Lampel. 
— — Álom az erdőben. Bp. Lampel. 
— — Egyszeregy. Bp. Lampel. 
Ruzsinszky Irén: Eabmagyar lányok üzenete. Rákospalota. 

Szalézi-Művek. 
— — Szent Imre. Rákospalota. Szalézi-Művek. 

S, Sch. 

Sándor Pál: A királyhágó alatt. Bp. Magy. Nemz. Szöv. 
— — Hiba van a kréta körül. Bp. Kókai Lajos. 
— — ösi rögök. Bp. Kókai L. 
Sárándy István: A plágium. Bp. Légrády. 
Sas Ede: A vásárfia. Bp. Légrády. 
— — Vicuska tündérországban. Bp. Légrády. 
Sas—Bihari—Szabados: Bolond Istók. Bp. Révész Ferenc. 
Schack Béláné: Zrínyi, a költő. Rákospalota. Szalézi-M. 
Schön Róbert: Mikulásesti tréfás jelenetek. Rákospalota. 

Szalézi-Művek. 
Schwalb—Küzdi: József Egyiptomban. Bp. Szt. István-T. 
Siklaki István: Építő angyalok. Debrecen. Ifjú Polgárok 

Lapja. 
— — Hungária a magyar tündérek között. Debrecen. Ifjú 

Polgárok Lapja. 
— — Ifjúsági színdarabok. Debrecen. If jú Polgárok Lapja. 
— — Maradunk. Debrecen. Ifjú Polgárok Lapja. 
— — Zászlószentelés. Debrecen. Ifjú Polgárok Lapja. 
Solz Inez: Páris rózsája. Bp. Légrády. 
Somlay Károly: A pataki diák. Bp. Magyar Írók Társ. 
Somody Pál : A megtalált boldogság. Bp. Kókai Lajos. 
Suchy Árpád: A meseherceg. Bp. Fehér Kabarékönyvtár. 
— — A modern Othello. Bp. Fehér Kabarékönyvtár. 

A tizes számú páholy. Bp. Fehér Kabarékönyvtár. 
— — Biztos rév. Bp. Fehér Kabarékönyvtár. 

Diákszerelem. Bp. Fehér Kabarékönyvtár. 
Dr. Pacsett. Bp. Fehér Kabarékönyvtár. 

— — Mea culpa. Fehér Kabarékönyvtár. 
Sphynx. Bp. Fehér Kabarékönyvtár. 
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Sz. 
Szabó Mária Remigia: Pintyőke. Kalocsa. Árpád rt. 
Legifj. Szász Károly: A múzsa. Bp. Franklin. 

Kántorné. Bp. Singer és Wolfner. 
Szekeres Margit: Fogadalom. Bp. Magy. Nemz. Szövetség. 
Szemző Böske: Tíz év múlva. Bp. Singer és Wolfner. 
Szentirmai Jenő: Betlehemes játék. Kolozsvár, Minerva. 

Bp., Studium. 
Szép Ernő: Kávécsarnok. Bp. Singer és Wolfner. 
Szigeti—Serly: Csókon szerzett vőlegény. Bp. Marton S. 
Szigligeti Ede: A cigány. Bp. Bródy. 

Szökött katona. Bp. Bródy. 
Szilágyi Dezső: A híres ebéd. Bp. Légrády. 
Szilárd János: Megyen a nyáj. Bp. Kókai Lajos. 
Szombath Ernő: A csonka honvéd. Bp. Légrády. 

Ha majd a Kárpátok megindulnak. Bp. Légrády. 
Szunyogh Árpád: Régi lányok, mai lányok. Bp. Kókai L. 

T. 

Tábori Róbert: Az utolsó lovag. Kolozsvár, Minerva. Bp., 
Studium. 

Tarnai István: A harmadik. Debrecen. Gárdos. 
— — A sifonér. Debrecen. Gárdos. 

Az utolsó szó. Debrecen. Gárdos. 
Bűnbocsánat. Debrecen. Gárdos. 

Tetétleny Sándor: A szeretet ünnepén. Debrecen. Gárdos 
József. 

Thewrewk Árpád: Az első szerelmes levél. Bp. Singer és 
Wolfner. / 

Tordai Ányos: Margit királyleány. Bp. Kir. Magy. Egye-
temi Nyomda. 
Mikes Kelemen. Bp. Kir. Magy. Egyetemi Nyomda. 

— — Tinódi. Bp. Szent István-Társulat. 
Tóth Ede: A falurossza. Bp. Bródy. 
—• — A tolonc. Bp. Bródy. 
Tóth Kálmán: Az ördög párnája. Bp. Bródy. 
Tóthné, Zalai Emma: A virágok álma. Debrecen. Gárdos. 
Török—Magyar: Juhász legény, szegény juhász legény. 

Bp. Marton Sándor. 
Törökné, Kovács Hermin: Az ezüst létra. Bp. Légrády. 
Thury Lajos: örzse néni. Bp. Faluszövetség. 

V, W. 

Vándor István: Hajdanában. Bp. Légrády. 
Varga József: Sanyi meggyógyul. Debrecen. Gárdos. 
Varnusz Ágoston: Karácsony. Bp. Fehér Kabarékönyvtár. 
Vécseiné, Jankovics Lujza: Bandika hazajött. Bp. Légrády. 
— — A legszebb ruha. Bp. Légrády. 
Virág Gyula: Az asszony. Magyaróvár. Nyugati Hírlap. 

Az erdőben. Bp. Grünwald. 
Virsik Mária: Szellemidézés. Kolozsvár. Minerva. Bp. 

Studium. 
Vitéz Miklós: Szent a béke. Bp. Singer és Wolfner. 
Vörösváry Ernő: A kalandosok. Bp. Szent István-Tár-

sulat. 
Wimmer Károly: A gyermek álma. Veszprém. Egyház-

megyei nyomda. 

Z, Zs. 

Zágon István: Kék ós piros. Bp. Singer és Wolfner. 
— — Marika. Bp. Singer és Wolfner. 
Zilahy Lajos: Házasságszédelgő. Bp. Singer és Wolfner. 
—• — Süt a nap. Bp. Athenaeum. 
Zitás Bertalan: Magyar Golgota. Kőszeg. Róna. 

Zorkóczy Gyula: Bujdosók. Bp. Lampel. 
Zsoldos László: A csendes nyaraló. Kolozsvár. Minerva. 

Bp. Studium. 
A fényképésznél. Bp. Lampel. 

— — A fogoly kisleány. Bp. Lampel. 
A grammofón. Bp. Lampel. 
A mintaleány. Kolozsvár. Minerva. Bp. Studium. 

—- — A suszterinas. Kolozsvár. Minerva. Bp. Studium. 
Egy zsák promincli. Kolozsvár. Minerva. Bp. Stu-
dium. 
Teobáld és Vilibald. Bp. Lampel. 

Több szerző: Liliomos könyvecske. Pécs. Dunántúl Ki-
adó-Rt. 

Szerző nélkül: Bíró előtt. Rákospalota. Szalézi-Művek. 
— — Ezernyolcszázhetvenegyben. Rákospalota. Szalézi-M. 
— — Párbaj. Rákospalota. Szalézi-Müvek. 
— — Piroska modern leány lesz. Kolozsvár, Minerva. 

Bp., Studium. 

Könyvajánlás. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úr Gl.616/1934. VI. szám alatt kelt rendeletével 
a Magyar Országos Bem-Bizottcág kiadásában 
megjelent Bem-albumot a megfelelő fedezettel 
rendelkező népiskolák részére beszerzésre aján-
lotta. 

A mű ára 1 pengő 20 fillér. 
Azoknak, akik az összeget biankócsekklapon 

9333. számra befizetik, a bizottság (Budapest, 
VIII, Üllői-út 14) a művet bérmentesen küldi 
meg. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Dr. Madarász István: A betlehemi szentcsalád példája. — 
Petri Pál: Újraéledt kultúregyesületek. — Salamon Emi-
lia: Az új iskola és a lelki edzés. — Üjváry Gyula: A 
gyermek történeti érzékének felkeltése és fejlesztése. — 
Dr. Csada Imre: A hármasszabály körébe tartozó felada-
tok megoldása. — Iskolánkívüli népművelés. Beszámoló 
Pest vármegye hároméves népművelési munkájáról. — 
Gyakorlati pedagógia. Drozdy Gyula: Határozók a fogal-
mazványban. — Hazai és külföldi tanügyi lapokból. El-
hibázott szeretet. — Az egyszeregy elsajátítása és megtanu-
lása. — Tudomány, irodalom, művészet. — Külföldi irodalom. 

— Külföldi szemle. — Egyesületi élet. A Julián iskolaegye-
sület közgyűlése. — Hírek. Az erdélyi tanítóság gyásza. 
— Hivatalos rész. Utasítások a műkedvelői színművek el-

lenőrzése tárgyában. — Pályázatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LŐRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda Bpest, Múzeum-körűt 6. 
A kiadásért felelős: Dr. MÁTÉ KÁROLY. 
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P A L Y A Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

ég magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én él 1-én pontoia» 
síétkfildhessfik. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 
CSÖMÖR római katolikus iskolaszéke férfitanítói ál-

lásra pályázatot hirdet. Javadalma és lakbére törvény-
szerű, kötelessége díjlevél szerint. Kántoriakban helyet-
tesíteni tartozik. Pályázati határidő január 5. Állás vá-
lasztás után azonnal elfoglalandó. Iskolaszéki elnök. (650) 

HÖGYÉSZ izraelita hitközségénél megüresedett segéd-
tanítói állásra pályázatot hirdetek 21 napi határidővel. 
Javadalmazás törvényes. Helyettes van. Esetleges kérvé-
nyek válaszbélyeggel küldendők Fleischman József el-
nökhöz. (651) 

KÁLLÓSEMJÉN (Szabolcs vm.) község iskolaszéke 
pályázatot hirdet a Kállósemjén—forrástanyai községi 
«lemi iskolánál megüresedett tanítói állásra. Pályázhat-
nak mindkét nembeli, magyar állampolgár, okleveles ta-
nítók, összes okmányok csatolásával. A pályázati kérvé-
nyeket válaszbélyeggel ellátva községi iskolaszék elnök-
sége, Kállósemjén címre, ezen hirdetmény megjelenésétől 
számított háromheti határidő alatt kell benyújtani. Az 
állás helyi javadalma természetbeni szabályszerű lakás és 
a mindenkori kezdő tanítói illetmények 10%-a. (648) 

GYŐRI egyesült római katolikus plébániák önkormány-
zati egyházközségénél egy elemi iskolai tanítói állás ke-
rül betöltésre. Pályázhatnak oly okleveles tanítók és ta-
nítónők, kik gyakorlattal bírnak. A javadalmazás törvé-
nyes. Szükséges okmányokkal felszerelt kérvények (ere-
deti vagy közjegyzőileg hitelesített oklevél, születési anya-
könyvi kivonat, illetőségi bizonyítvány, kommunizmus 
alatti magatartást igazoló helyhatósági bizonyítvány, 
esküokmány, összes működési bizonyítványok; családi 
állapotát, gyermekei számát, nyelvismeretét, a képesíté-
sen kívül végzett tanulmányait, kántori oklevél vagy 
egyéb, zenei tudást, leventeoktatói képesítést és iskolán-
kívüli munkásságot igazoló mellékletek) az egyházközség 
központi irodájába (Győr, Megyeház-u. 6. sz.) adandók 
be 1935. évi január hó 7-ig bezárólag. Tanácsi határozat 
szerint a pályázóknak tilos a tanácstagoknak akár szemé-
lyes, akár közvetve való felkeresése. Megválasztott az 
állást jóváhagyás után tartozik azonnal elfoglalni. Ameny-
nyiben férfitanító választatnék meg, az szükség esetén 
köteles kántori állást vállalni, esetleg kántori teen-
dőkben isegédkezni. Okmányok visszaküldéséhez megcím-
zett és bélyegeit boríték melléklendő. Egyházközségi el-
nök. (653) 

Hegedű, Harmónium, 
Tárogató, Szakszofon 
Grammofon, Rádió 

és az összes 
hangszerek 
legjobbak 
csakis itt a 
magyar 
gyárban 
kaphatók. 
jR ész letr" is. 

Kitüntetve a világ összes államaiban! 
Művés xi"s e n javít! 
Lesiohb húrokai készít! 

M O G Y O R Ó S S Y G Y U L A 
B u d a p e s t V I I I . R á k ó c z i é i t 71 . 

Árjegyzék ingyen. Tanerőknek 10*/0 engedm v. jut . 

Qful 
Ok a. 

I V U í f c l , 

o _ o 

ií&iyCbCd&iHCé (lo CLfxjQ&etx, 

( n ^ j a t OAj-cuxűj.1 

CIPŐOSZTÁLY ÚJ HELYISÉGE : 

IV, VÁR OS HÁZ* U T C A 3/5. 
A tantestület t . Tagjainak 6 havi folyószámlahitel vagy 5*/o 

pénztári engedmény. 

KISLÖD római katolikus óvónői állására pályázatot 
hirdetek. Javadalmazás: természetbeni lakás és törvé-
nyes fizetés, melynek 80%-a fizetéskiegészítő államsegély, 
20%-a helyi járandóság. Kötelességei díjlevél szerint 
Német nyelvben is jártas pályázók a VKM úr 69.870— 
1933. VI. sz. rendelete szerint felszerelt kérvényeiket 
1935 január 10-ig nyújthatják be. Választás 1935 január 
12-én. Óvoda-felügyelőbizottsági elnök, Kislőd, Veszprém 
megye. (655) 

ŰRI római katolikus iskolájánál férfitanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalom 50% helyi és állam-
segély. Kántorhelyettesítés kötelező, azért kántori képe-
sítés szükséges. Katonai szolgálat igazolandó. Pályázati 
határidő 21 nap. (652) 

H I R D E T É S E K 
H i r d e t é s e k é r t a szerkesz tőség n e m vá l l a l fe le lősséget . 

CSERÉLNE bárhova A-szakos, államsegélyes községi 
polgáriiskolai helyettes tanár megyei városból. „Helyet-
tes" jeligére a kiadóhivatalba. (656) 

CSERÉLNÉK magaslati nyaralóhelyről pestkörnyéki 
ref. vagy községi osztott iskolához. „Felvidéki" (657) 

JÓ harmóniumot keresek árközléssel. Csap Jolán ta-
nítónő, Felsődabas. (646) 

BUDAPEST közvetlen közeléből, 10.000 lakosú nagy-
községből (taníttatás, továbbtanulás lehetséges) cserélnék 
államival nagyobb városba. „Sürgősen." (647) 

CSERÉLNÉK állami tanítóval bárhova, kéttanerős, 
90%-os államsegélyes községitől, tiszamenti tanyáról. Há-
romholdas gyümölcsös közepén ötszobás, fürdőszobás la-
kás. Mellékesek. Tanítópár is jöhet. Vasút az iskolától 
három perc. „Január", kiadóhivatal. (649) 

AZ ÉNEKTANÍTÁSNÁL hasznos segédeszköznek bi-
zonyult Kovács Dezső Népiskolai Dalgyűjteménye. Tar-
talma 86 maradandó becsű népdal harmóniumkísérettel. 
Leszállított áron, 3 pengő 50 fillérért kapható — a pénz 
előzetes beküldése esetén — Fischer Lajos könyvkeres-
kedőnél, Sárospatakon. (52) 
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EGYETEMI város közeiébon levő községből cserél re-
formátus tanítónő bárhova. Jelige: „Szép vidék". (654) 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest II, Török-utca 8. (A budai Margit-híd-
főtől a második utca jobbra.) 

BETÜSZARMAZTATAS. Pengő. Tóth Lajos, Budafok, 
Gellért-utca 2. (345) 

tl(armja/f/ 
Afuvnah. 

NÉPMŰVELÉSI VEZÉRKÖNYVEK. Pass László: 
Népművelési előadások, II. sorozat, 208 oldal, ára fűzve 
5 pengő. Tartalma (kész előadások): Az emberi ész ereje, 
Az emberi akarat ereje, A becsület, A lélek halhatatlan-
sága, Jobb a békesség, Nyelvében él a nemzet, A magyar 
nóta, Anyák ünnepén, Az egyke, Az iszákosság, A tüdő-
vész, A vitaminok, A fényűzés, A takarékosság, A ma-
gyar munkanélküliség, A magyar munkavédelem, A kom-
munizmus csődje, Lesz még kikelet, Miért olcsó a búza?, 
Az egyöntetű termelés, Küzdelem a szárazság ellen, Az 
istállótrágya és műtrágya, A talajbaktériumok, A gazda-
sági növénynemesítés, A fásítás haszna, Az angol hús-
sertés, Az okszerű baromfitenyésztés, A kukoricatöbbter-
melés szabályai, A végrendelet, Az özvegyi jog, A köteles 
rész, Hagyatéki illetékek, Vallás és közgazdaság, Júdás 
végo (költenjény), Széchenyi harangja (munkavédelmi pro-
pagandaírás). A 34 kész előadás igen alkalmas iskolán-
kívüli népművelésre. Szerző hasonló vezórkönyvének az 
I. soTozata más, 32 előadással, néhány példányban még 
kapható szintén 5 pengőért. Megrendelhető a pénz utalvá-
nyon való előzetes megküldése ellenében szerzőnél. Portó 
címén 30 fillér is küldendő. Szerző címe: Pass László 
evangélikus lelkész, Debrecen, Miklós-utca 3. szám. (607) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMÓ 
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII , Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak, Mendöl Ernőné. 

ÖLTÖNYÖK, felső kabátok gyapjúszövetből, kétszeri 
próbával, két részbeni kifizetésre, 58 pengőtől. Török 
szabó, Budapest, Kenyérmező-utca négy. 

BARAKOVITS JÁNOS 
m ü o r g o n a é p l t ö 
Rákospalota, Pázmány-út 72. 

Ú J O R G O N Á T 
átép í tés t , homlokza t i s ípoka t , 
m i n d e n n e m ű javí tást a leg* 
m é r s é k e l t e b b áron vállat. 

ahno dominium  
ätsmttt JUSZTfNIÁN SIBOKOS Htwisr.. M  

H UCÜHÍKZ RŐBEflT APÁTPLtMl»/- M  
• «BIFWA FERENC rÖPJWteHOTÍ B  M DS.SIPCCZ JENÖ PSLO/̂ WESIt» • 
W JMSIOÄ. JENQ K.EOYUW « W - ? ^ . . ! 
f « M Ä E d Y H / l Z K O ? . 5 t 0 1 1 
' » ä i k o t szext^ ,r6wBoa \ 

«BofAr/tésiscoreóu tiamnn^S^ 

Magyarország 
aranykoszorús 
Mestere 

Harangláb: gyár 
Harang« 

felszerelés 

(Budapest, belvárosi főplébánia=templom részére készített 2400 kg-os 
,, Polgármester=harang", melyet 1928 november 25.én szentelt fel 

dr. Serédi fusztinián bibornok hercegprímás úr.) 

A budapesti Bazi l ika 7 9 4 5 kg-os új harangja gyáramban készül t . 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, az 1921. és 1923 
évi vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézmű-
ipari tárlaton kormány-díszoklevéllel, az 1927. és 1928. évi budapesti, 
székesfehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon njgv arany• 
éremmel, az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kiti ntetve — 

Számos egyházi elismerölevél I 
Költségvetéssel díjmentesen szolgál 1 Előnyös fizetési feltételek 

TANÁRT, TANÍTÓT 
jómegjelenésüt, lehetőleg olyant, aki kedvezményes 
vasúti jeggyel rendelkezik, keres nagyvállalat. Fény« 
képes ajánlatokat kor megjelöléssel »Fix fizetés 761« 
jeligére Blockner J. hirdető irodájába Budapest IV, 

Városház-utca 10. szám. (658) 

SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANG. ES  
ERCÖNTÓDE 

A falu barátja 

Bfäss isss 
petroleum gázlámpa 

t é l i eatén n a p p a l i f é n y t a d 
2 filléréri 1 órára. 
Sokeuen használják. 

Ardó József 
B u d a p e s t V I . k e r ü l e t , V i l m o s c s á s z á r s ú t 4 3 . s z á m . 

T e l e f o n „ . . , , . , F ize tés i 
2 1 - 6 - 3 4 K e r J e 3 2 I - s z a m u 'smcrtetot . k 8 n n y i < é s e k 



950 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 67. ÉVF. 

MINDEN PEDAGÓGUS SZÁMÁRA 
LEHETŐVÉ TESSZÜK, HOGY A HIVATÁSÁNAK LEGFONTOSABB SEGÉDESZKÖZEIT, A 

NÉPISKOLAI EGYSÉGES VEZÉRKÖNYVEKET 
VALAMINT MINDEN EGYÉB 

NEVELÉSTUDOMÁNYI SEGÉDKÖNYVET 
ANYAGI EREJÉHEZ KÉPEST A LEGKEDVEZŐBB HAVI 

RÉSZLETFIZETÉS MELLETT 
SZEREZHESSEN MEG. 

A HAVI RÉSZLET — LEGALÁBB 20 PENGŐS RENDELÉS ESETÉN - A VÁSÁRLÁS ÖSSZE-
GÉNEK 10 SZÁZALÉKA ! 

I . A NÉPISKOLAI EGYSÉGES VEZÉRKÖNYVEK SOROZATA: 
1. Molnár Oszkár: A tanítási mód- P 

szer történeti fejlődése. Quint Jó-
zsef előszavával 3-— 

2. Fodor Ferenc: A magyar elemi 
népiskolai földrajzi oktatás 4-— 

3. Quint—Stelly—Stolmár: A termé-
szeti és gazdasági ismeretek ta-
nítása a III—IV. oszt 6-40 

4. Quint—Drozdy: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok az I. osztályban.. 920 

5. Háros—Körösi: A magyar fogal-
mazás vezérkönyve 4-40 

6. Quint—Drozdy: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a II. osztályban. 
(II. kiadás) 6-— 

7. Berwaldszky—Tscheik: A rajzok- P 
tatás vezérkönyve. Drozdy Gyula 
előszavával 16-— 

8. Drozdy Gyula: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a III. osztályban 10 — 

9. Drozdy Gyula: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a IV. osztályban 8 — 

10. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a II. oszt. 320 

11. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a III. oszt. 4-50 

12. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a IV. oszt. 5-40 

II. A M A G Y A R N É P M Ű V E L É S K Ö N Y V E I : 
Kukuljevic József dr.: A falusi gaz-

dasági udvar egészségtana 4— 
Nógrády L.—B. Czeke Vilma: A gyer-

mekszeretet iskolája, kötve 7-50 
Sárffy Andor: Magánjogi alapisme-

retek, kartonba 3-40 
Scholtz Kornél dr.: Egészségi isme-

retek, 2 kötet, kötve — 10-— 

Természettudományi ismeretek: 
I—II. kötet, kötve 10-70 

III. „ kartonba 3-84 
IV. „ „ 3-72 

Zlinszky A.—Vajthó L.: Magyar köl-
tők, 2 kötet, kötve 13-80 

III. E G Y É B V E Z É R K Ö N Y V E K ÉS K É Z I K Ö N Y V E K 
Frank—Drozdy: Hogyan tanítsunk a 

népiskolában? Szemináriumi elő-
adások és mintatanítások 8— 

Láng M.: A magyar beszédre való 
szoktatás módja 3-80 

Fodor Ferenc: Magyar föld, magyar 
nép, magyar sors —-80 

Nagy József: A filozófia kis tükre, 
kötve 4-— 

Fináczy Ernő dr.: 
A középkori nevelés története • • • • 8— 
Az újkori nevelés története 10— 

Gokler Lajos: A jellemnevelés módja 
és eszközei 5— 

Imre Sándor: A magyar nevelés kör-
vonalai 2— 

Laurentzy Vilmos dr.: XJj magyar 
iskolapolitika 1-20 

Weszely Ödön: Legújabb áramlatok 
a nevelés terén —-80 

Zimmermann O.—Körösi H.: Szülők 
könyve, kötve 5— 

Zuckermann Ferenc dr.: Hogyan él-
jen és tanuljon a serdülő ifjú? —-70 

K. M. EGYETEMI NYOMDA KIADÓHIVATALA 
BUDAPEST, VIII. KERÜLET, MÚZEUM=KÖRÚT 6. SZÁM. (GÓLYAVÁR) 
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Harmóniumot , zongorát , hangszert 
ne vásároljon, amíg nem látta árjegyzékemet. 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

REMÉNYINÉL 
A Zeneművészeti Főiskola szállítója. 

K é r j e ! e g ú j a b b 3 2 . sz . á r j e g y z é k e m e t . 

D Ö R E N H E N R I K ES T Á R S A 
iskolabútor-gyára. BpestVI, Dévényi.út 2 0 . 2 2 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasáliványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Telefon: 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és btrmentve. 

A LAP MELLÉKLETÉN HÍR* 
DETETT KORMÁNYZÓI ÉS 
MINISZTERI 

KÉPEK KERETEZÉSÉT 
S Z A K S Z E R Ű E N K É S Z Í T I 

H O F F M A N N FERENC 
BUDAPEST IV, KÁROLY KIRÁLYKÚT 28. SZ. 

A m. kir. valláss és közoktatás» 
ügyi minisztérium által hivatalból 
rendszeresített hármasbeosztású 

ELEMI ISKOLAI 

ÉRTESÍTŐ 
KÖNYVECSKE 

BOLTI ÁRA 24 FILLÉR. 

Közvetlen rendelés esetén 25% 
engedmény (egy példány tehát 
18 f i l l é r 1) és minden rendelt 
10 páldány után 1 ingyenpéldány 
a szegény tanulóknak. 

Kérjük a megrendelést már most fel« 
adni, hogy idejében szállíthassunk. 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST VIII, MÚZEUM-KORÚT 6. SZÁM. 
GÓ LYAVÁ R. 

Olvasóink Heveimébe ajánljuk az 

O P E R A Z O N G O R A T E R M E T , 
hol tanítók ELŐLEG NÉLKÜL a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrendű Z O N G O R Á K A T , P I A N I N Ó K A T . 

B u d a p e s t V I I , K l a u z á l . u t c a 35 . sz . 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
LUKÁCS BÚTOR Á R U H Á Z 

Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek. 
Budapest VII, Dohány utca 30. Telefon: 4 1 - 9 - 0 4 . 

Rieger Ottó orgonagyár 
Budapest X, Szigligetbutca 29. 
(Rákosfalva.) Telefonszám: 96—3—45. 

Új orgonákat, 
homlokzatsípok készítését, min* 
dennemű orgonajavításokat mér-
sékelt áron, szakszerűen elvállal. 

LAKK ES FESIEKGYAR R,T. BUDAPEST 
VM. Ő R N A G Y U C C A 

KÖZELEG A KARÁCSONYI ÉRTESÍTŐ KIOSZTÁS 
TEHÁT IGEN SÜRGŐS AZ 

Iparostanoriciskolai Értesítő és Ellenőrző könyvecske 
megrendelése. Minden rendelt 10 példány után 1 ingyenpéldány a szegény tanulóknak. 

Bolti ára 24 fillér. KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST, VIII. KER., MÚZEUM.KORÚT 6. SZ. (GÓLYAVÁR) 
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A KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA 

ÚJDONSÁGAI 
HEKLER: A MAGYAR MŰVÉSZET TÖRTÉNETE 

A honfoglalástól kezdve napjainkig, a legújabb kutatások eredményét is 
figyelembe véve, tárgyalja ez a mű művészetünk történetét. Élményerővel 
viszi bele a magyar közönség lelkébe azt a meggyőződést, hogy eddig jórészt 
irodalmi alapokon nyugvó nemzeti öntudatunkat művészeti emlékeink isme-
retével ki kell mélyítenünk. Kimutatja, bogy a magyar föld művészeti emlé-
kei mennyiségben és minőségben egyaránt igényt tarthatnák az eddig meg-
tagadott európai elismerésre s hogy még a bevándorolt művészek magyar-
országi alkotásai is a megbízó magyarság igényeit szolgálták s így integráns 
részei a magyar művészeti kultúrának. 
Külön ériéke a köletnek a rendkívül gondosan megválogatott, hallatlanul 
gazdag képanyag. NEM EGY ÚJABBAN FELFEDEZETT MAGYAR MŰ-
ALKOTÁS KÉPÉVEL ITT TALÁLKOZIK LEGELŐSZÖR AZ OLVASÓ. 
EGY NAGY MAGYAR TUDÓS hatalmas műve teljesedik ki e kötettel. 
135 KÉPPEL. EGÉSZVÁSZON KÖTÉSBEN. ÁRA : P 10-. A 4 KÖTETES SOROZAT: 
AZ ANTIK MŰVÉSZET. A KÖZÉPKOR ÉS A RENAISSANCE MŰVÉSZETE, AZ 
ÚJKOR MŰVÉSZETE, A MAGYAR MŰVÉSZET TÖRTÉNETE, KÖTVE: P36-. 

PERLAKY LAJOS: A MA ÉLETMŰVÉSZETE 
Ennek a nélkülözhetetlen művészetnek, az élnitudásnak, a gondba, robotba, 
hajszába, szürkeségbe fulladó hétköznapok megszépítésének titkaira tanít 
meg. A ma tépelődő, zaklatott, kishitűségre hajlamos emberének olyan szük-
sége van e műre, mint a falat kenyérre. Nincs rossz, csúnya, tartalmatlan 
élet, csak elrontott, elrútított, elpazarolt élet van: ez a nagy igazság a vezető 
tétele a műnek. A rádióelőadásaiból ismert kitűnő szerző pompás ismerője 
a. mai léleknek. Éles szemmel vesz észre minden mozzanatot, melyből az 
elkeseredés vihara kerekedik s bő tapasztalattal, mély tudással, közvetlen, 
friss, megejtő modorban világít rá a bajok forrására és ellenszerére. 
Ezért hat könyvének minden fejezete revelációként: az olvasó úgy érzi, újjá-
születik mondanivalóinak hatására. Felfrissül, felderül, fellélekzik, mert fel-
fedezi a kincseket, amelyek a legsziirkébb, legsivárabb, legkietlenebb sors 
mélyén is ott lappanganak, csak napvilágra kell tudni hozni őket. 
AMATÖRKIÁLLÍTÁSBAN, ÁRA: P 5-

REXA DEZSŐ ÉS SOMOGYI ALADÁR: TABÁN 
Az eltűnt TABÁN él ebben a gyönyörű könyvben, amelyben Budapest múlt-
jának ihletett tollú kutatója s egy kiváló magyar amatőrfényképész, a szó és 
kép erejével átmentette a festői városrész minden megörökítésre érdemes 
szépségét. Régi írások nyomán, régi rézmetszők karcolataiból csaknem telje-
sebben és elevenebben bontakozik itt ki a TABÁN, mint amilyennek a közel-
múlt emlékeiből mi magunk ismertük és szerettük. Végigkísérhetjük egész 
fejlődését," megismerjük sok vihart látott, beszédes köveit, felidézhetjük még 
egyszer a hangulatot, amelyet hegynekfutó, zeg-zugos utcái leheltek. 

125 KÉPPEL ÉS 1 TÉRKÉPPEL, ÁRA FŰZVE: P &-. 

K A R Á C S O N Y I A J Á N D É K N A K K Ü L Ö N Ö S E N A L K A L M A S K Ö T E T E K ! 

MEGRENDELHETŐK: 

A K. M. EGYETEMI NYOMDA KIADÓHIVATALÁBAN 
BUDAPEST VIII, MÚZEUM^KÖRÚT 6. SZÁM. 
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A legszebb, 
legalkalmasabb 

és legjobb! 

ZH* z ifjúság számára 

és azoknak, akik lelkükben 

fiatalok tudtak maradni! 

KARÁCSONYI AJÁNDÉKKÖNYVEK 

KÖNYVBARÁTOK KIS KÖNYVEI 
1934 DECEMBER 3UIG KARÁCSONYI L E S ZÁLLÍ T O TT Á RO N 

RENDELHETŐK MEG! 

1. MISKA. í r ta : Velősy Elek. A diadalmas cserkész» 
gondolat regénye. 2'50 P. 

2. VÍZEN ÉS VÍZPARTON. írta : Hankó Béla. A 
szerző rajzaival. A vízivilág ősi életének színes 
leírása. 2'50 P. 

3. SZABADKAI DIÁKOK. í r t a : Tamás István. 
Regény az elszakított területi magyar diákok küzs 
delmes, de vidám epizódokban is gazdag életéből. 

2-50 P. 
4. VIHAR B U D A FÖLÖTT. í r t a : Szentgyörgyi 

Sándor. A budavári török világ végnapjainak 
regényes története. 2'50 P. 

5. A SZEGEDI PEDELLUS. í r t a : Tamás István. 
Szeged francia megszállásának idejében lejátszódó 
szívhezszóló diákregény. 2'80 P. 

6. TESTVÉRKE NAPLÓJA. írta : Szondy György. 
Egy menekült fiatal magyar leány sorsáról szól 
ez a gyönyörű, útleírásokban bővelkedő, végtes 
lenül finom lélekrajz. 2'50 P. 

7. HERMAN O T T Ó ÉLETE. írta : Lambrecht Káh 
mán. A nagy tudós küzdelmes, sikerekben gazdag 
életének érdekfeszítő regénye. 2 "50 P. 

1935 január l=től ismét az eredeti bolti árak érvényesek: kötetenkint 3 P 80 fillér. 

KARÁCSONYRA JELENT M EG A SOROZAT KÉT ÚJ KÖTETE 

8. MESÉLŐ FALU. Új magyar népmesesbokréta. 
Összegyűjtötte : Féja Géza. A magyar nép ajáns 
déka a földtől elszakadt társadalmi rétegeknek. 
A népmesék szépségekben gazdag világát tárja 
elénk, a magyar népmesék színpompás virágait 
köti bokrétába. Palócföldtől a székelységig, beles 
értve még a csángókat is, a magyar nép egész 
lelki világa feltárul benne. Ára 3'80 P. 

9. KÜLÖNÖS HÁBORÚ. írta : Fábián Gyula. Ter, 
mészetrajzi regény. A termeszek háborújának 
izgalmas leírásával a természetrajznak egy izgal? 
mas fejezetét tárja az olvasó elé ragyogó írói 
készséggel. A bonyodalom egy véletlen folytán 
magyar földre került afrikai termeszscsalád elsza= 
porodásából származik. A technika és tudomány 
minden fegyverével vértezett ember velük szem« 
ben tehetetlennek bizonyulna, ha az ősi termeszs 
ellenség, a vöröshangya nem sietne segítségére. 
Az első magyar természetrajzi regény. Új téma, 
új hang, mesteri bonyodalom. Ára 3 80 P. 

Részletes ismertetőt küld a 

KIRÁLYI MAGYAR E G Y E T E M I N Y O M D A 
( M A G Y A R K Ö N Y V B A R Á T O K ) 

B U D A P E S T VIII , M Ú Z E U M í K Ö R Ú T 6. S Z Á M ( G Ó L Y A V Á R ) 
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közismert legjobb ORGONA-HARMÓNIUMOK 
ház-, dalárdák., Iskolák- és különösen templomoknak. 

Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmóniumsraktár 

HÖHL NÁNDOft Budapest KE, Török-utca 8, sz. 
A budai Margitíhídfötől a második utca jobbra. 

Fizetéskedvezmény. Sürgönyeim : „Harmonhörl". Telefonszám: 51-6-52. 

l o p ó s GYULABndape8Un ' Bécsúút 8$. sz. 
Iskolapadok.Tornaszerek. 
Játszótéri berendezések, 
tenniszüiők ás hajlított 
sportcikkek 
Telefon: 62-5-05. 

A L A P Í T V A F I Z I K A I , F Ö L D R A J Z I , STB. 
18"-ÉVBEN' T A N S Z E R E K E T , 
SZÁMOLÓGÉPEKET, VETÍTŐGÉPEKET GYÁRT 

ERDÉLY ÉS SZABÓ TANSZERGYÁRA 
BUDAPEST IX, LILIOMsUTCA 46. (TELEFON) 
Ú j képes árjegyzékünket kívánatra d í j t a l a n u l m e g k ü l d j ü k ! 

Legolcsóbb bevásárlási forrás. 
Fizetési kedvezmény 

J 
i f ^ , » 1 A N D R Á S S Y . Ú T 1 5 . S Z A M 

E H A L L 

Csak legújabb kiadású 
modern falitérképeket vegyünk! 
A M. Kir. Állami Térképészet kiadásában meg-
jelent új falitérképek ára vászonra vonva, lécekkel: 
Magyarország nagy iskolai politikai falitér- p 

képe. Nagyság 130 X 190 cm 26-— 
Magyarország új plasztikns hatású hegy-víz-

rajzi falitérképe. Nagyság 116 X 169 cm . . 26"— 
Európa legújabb politikai falitérképe. Nagy-

ság 129 XI57 cm 26-— 
Európa új plasztikus hatású hegy-vízrajzi 

falitérképe. Nagyság 129 X 157 cm 26 — 
A föld képe féltekékben. (Planiglobus.) 

Plasztikus hatású új falitérkép. Nagyság 
121 X 170 cm 26-— 

Valamennyi térképet Kogutowicz Károly dr. egye-
temi tanár tervezte. 

KÓKAI LAJOS KÖNYVKERESKEDÉSE 
a M. Kir. Állami Térképészet főbizományosa 

BUDAPESTIV, KAMERMAYER KÁROLYsU. 3 

: f b í 

ÉVI DÍJ 
CSAK 
P 2 0 . - MAGYAR KÖNYVBARÁTOK 

KÖZÉ VALÓ BELÉPÉS 

MINDEN KULTÜREMBERNEK 
ÖRÖMET SZEREZ 
AZ ÁLDOZAT KICSI, AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS PEDIG 
FELBECSÜLHETETLEN ÉRTÉKŰ. 

KARÁCSONYRA 
IDEÁLIS AJÁNDÉK, 

mert nemcsak egy igen értékes, igazán bibliofil kötetet küld a 
karácsonyfa alá, hanem az év folyamán még három gyönyörű 
kött t tel örvendezteti meg tagjait és ezzel kapcsolatban megoldja 
a húsvéti ajándék kérdését is. 

A J Á N D É K O Z Z A M E G H O Z Z Á T A R T O Z Ó I T 
K O N Y V B A R Á T BELÉPÉSSEL. 

Részletes tájékoztatással szívesen szolgál : 

K. M. E G Y E T E M I N Y O M D A K Ö N Y V E S B O L T J A 
BUDAPEST, IV. KER., KOSSUTH LAJOS»UTCA 18. SZÁM. 

21.536. — Királyi Magyar Egyetemi Ny ./VHI, MúzeugjiKonit 6. (F.: Thiering Richárd.) 

* s l 
SZEGED. I 

FOLYÓIRATOK I 
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